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Management summary

• Onder impuls van een herstellende economie en de sport events zijn de netto TV-bestedingen met
6,7% gestegen in de eerste helft van 2014.

• De spot bestedingen zijn in de eerste helft van 2014 uitgekomen op € 422 miljoen, wat een stijging van
6,7% impliceert. De non spot bestedingen komen uit op een omzet van € 54 miljoen, een groei van
maar liefst 7,5%.

• De SPOT zenders hebben met hun online video platforms in de eerste helft van 2014 een netto omzet
van €10 miljoen gerealiseerd. Ten opzichte de eerste helft van 2013 is dit een groei van maar liefst 66%.

• Nielsen rapporteert over 2014 een groei in alle top 10 branches, met uitzondering van de telecom-ICT
branche. In euro’s uitgedrukt is de groei het grootst in de branches Voeding, Retail. Opvallend is ook de
stijging in de Automotive branche, die voor het eerst sinds lange tijd weer meer adverteert.

• In de eerste helft van 2014 hebben 816 adverteerders het medium TV ingezet. Sinds de start van deze
rapportage in 2000 hebben we nog nooit zoveel TV adverteerders in een eerste half jaar gehad.

• Onder invloed van vooral de grote sport events zoals het WK voetbal en de Olympische Spelen in Socchi
is er in de eerste helft van 2014 meer TV gekeken dan in de eerste helft van 2013. De kijktijd is met 3
minuten toegenomen naar 204 minuten (doelgroep 6+, gehele dag).

• Op basis van de cijfers over het eerste half jaar en herstel van de economie, die zich sterker
manifesteert, verwachten wij dat de TV reclamemarkt over heel 2014 uit zal komen op een groei tussen
de 5% en 7%.



TV bestedingen stijgen in eerste helft naar € 476 mio

• Onder impuls van een herstellende economie en
de sport events zijn de netto TV-bestedingen met
6,7% gestegen in de eerste helft van 2014

• De spot bestedingen zijn in de eerste helft van
2014 uitgekomen op € 422 miljoen, wat een
stijging van 6,7% impliceert.

• De non spot bestedingen komen uit op een
omzet van € 54 miljoen, een groei van maar liefst
7,5%. Het vertrouwen in de economie heeft
ertoe geleid dat adverteerders ook deze manier
van adverteren weer opgepakt hebben.

• Op basis van de cijfers over het eerste half jaar
en herstel van de economie, die zich sterker
manifesteert, verwachten wij dat de TV
reclamemarkt over heel 2014 uit zal komen op
een groei tussen de 5% en 7%.

Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro’s spot en non spot, 2013-2014 H1



TV spot bestedingen zetten ingezette groei van tweede helft 
2013 door in 2014

• De spot bestedingen zijn in de eerste helft van 2014 uitgekomen op € 422 miljoen, een groei van 6,7%

• De spot bestedingen zetten de groei, die in de tweede helft van 2013 is ingezet, door in 2014. De 
zogenaamde dubbele dip lijkt daarmee aan zijn eind te zijn gekomen.

Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro’s. % Ontwikkeling t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, 2003-2014 H1
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• Een van de belangrijkste invloedfactoren
voor de TV omzet is de economische
ontwikkeling. Dat blijkt als je de
ontwikkeling van de TV bestedingen naast
de economische groei zet.

• In de eerste helft van 2014 groeit de TV
markt sneller dan de Nederlandse
economie (Bruto Binnenlands Product).

• Ook na de eerste dip in 2009 zagen we
dat de TV markt bij een economisch
herstel een sterkere groei laat zien dan de
economie zelf. Wij noemen dit het
rebound effect.

Bron: SPOT, netto besteding in miljoenen euro’s en CPB voor ontwikkeling BBP

Economische herstel geeft forse impuls aan netto TV besteding



Excessieve groei online video advertising met 66%

• De SPOT zenders hebben met hun
online video platforms in de eerste
helft van 2014 een netto omzet van
€10 miljoen gerealiseerd. Ten
opzichte de eerste helft van 2013 is
dit een groei van maar liefst 66%.

• Een zelfde beeld zagen we ook in
2013 toen de omzet met bijna 40%
steeg. De online video markt is een
jonge markt die een sterke groei
doormaakt. Deze is het gevolg van
zowel een toenemend aanbod door
de zenders als een toenemende
vraag vanuit de adverteerders.

Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro’s online video, SPOT zenders,  2010-2014 H1



Groei TV bestedingen binnen alle branches

• Nielsen rapporteert over 2014 een groei in alle
top 10 branches, met uitzondering van de
telecom-ICT branche.

• In euro’s uitgedrukt is de groei het grootst in de
branches Voeding, Retail en opvallend genoeg
Automotive

• Een branche die het de afgelopen jaren zwaar
had is de financiële branche. Na een
voorzichtig herstel in 2013 zetten zij in de
eerste helft van 2014 weer een stevige groei
neer.

Bron: Nielsen. Bruto besteding in miljoenen euro’s per branche (Top10), 2013 2014 H1 



Record aantal adverteerders in de eerste helft van 2014

• In de eerste helft van 2014 hebben 816 adverteerders het medium TV ingezet. Sinds de start van deze
rapportage in 2000 hebben we nog nooit zoveel TV adverteerders in een eerste half jaar gehad.

• De toetreding van een aantal zenders tot de full audit van SKO heeft geleid tot een record aantal reclame
seconden, dat door SKO gerapporteerd wordt.

• De gemiddelde commerciallengte laat over een aantal jaren een dalende tendens zien. Deze ontwikkeling
werd in de eerste helft van 2014 niet veroorzaakt door de inzet van meerling spots. Dit drukt normaal
gesproken de gemiddelde lengte. Het lijkt er op dat de lengte van de commercial op zich zelf korter wordt.

2010 H1 2011 H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1
Index 2014 H1 
t.o.v. 2013 H1

Aantal adverteerders 791 795 781 756 816 108

Aantal merken 1.348 1.385 1.320 1.291 1.296 100

Aantal seconden 20.122.075 22.561.830 21.536.380 21.869.515 25.642.805 117

Aantal spots 733.884 801.669 804.316 826.148 994.005 120

Spotlengte* 24,43 24,1 24,08 23,85 23,46 98

GRP's 20-49jr* 703.829 712.418 698.652 700.900 714.834 102

Aantal commercials 5.500 5.540 5.212 5.571 5.588 100

Aantal nieuwe commercials 4.669 4.708 4.349 4.796 4.767 99

* Twinspot wordt als één commercial geteld. Bron: SKO/Telmar. 2010-2014 H1. 



kijktijd eerst half jaar 2014 stijgt naar 204 minuten

• Onder invloed van vooral de grote sport events
zoals het WK voetbal en de Olympische Spelen in
Socchi is er in de eerste helft van 2014 meer TV
gekeken dan in de eerste helft van 2013.

• De kijktijd is met 3 minuten toegenomen naar 204
minuten (doelgroep 6+, gehele dag).

• De stijging in kijktijd is het meest opvallend bij
jongeren van 13-19 met 4%. Ook bij 65 plussers en
35-49 is de kijktijd gestegen

2013 H1 2014 H1

Index 2014 H1 
t.o.v. 2013 H1

Totaal 6+ 201 204 101

Totaal 13+ 209 212 101

Man 6+ 195 198 102

Vrouw 6+ 207 209 101

6-12 jaar 125 119 95

13-19 jaar 113 117 104

20-34 jaar 167 164 98

35-49 jaar 184 190 103

50-64 jaar 256 256 100

65 jaar e.o. 284 294 104

20-49 jaar 176 178 101

20-54 jaar 186 186 100

AB1 20-49 158 157 99

Boodschappers 20-49 194 192 99

Bron: SKO, Kijktijd in minuten per doelgroep, 02:00-26:00 uur, totaal zenders, 2010-2014 H1



Groei in kijktijd eerste half jaar komt volledig uit lineair kijken 

• Lineaire kijktijd, het live kijken naar een TV
programma, groeit in eerste helft 2014 met 3
minuten naar 185 minuten

• We zijn in de eerste helft van 2014 niet meer
uitgesteld gaan kijken. Net als in de eerste helft
van vorig jaar doen we dat 9 minuten per dag,
wat goed is voor een kijktijdaandeel van 4,4%.

• Ook het bekijken van content via de DVD,
videorecorder of Hard Disk Recorder zit op het
zelfde niveau als de eerste helft van vorig jaar.

Bron: SKO. Gemiddeld aantal minuten per dag besteed aan Live TV / Video, DVD, HDR / Uitgesteld Kijken, 2010-2014 H1 



Publieke Omroep en Discovery grootste autonome stijging

• Discovery Networks en Publieke Omroep
tonen de grootste autonome groei in
kijkersaandeel in de eerste helft van 2014.

• Opvallend is de groei in kijkersaandeel voor
de FOX Channels. Dit is mede ontstaan door
de toevoeging van de Fox Sports/Eredivisie
kanalen aan de full audit van SKO, hetgeen
gelijk de verklaring is van de daling van het
aandeel van SKO Light.

Bron: SKO, Marktaandelen exploitanten, 02:00-26:00 uur, Totaal 6+, 2013-2014 H1. Excl. DVD- HDR- Video

2013 H1 2014 H1
Index 2014 H1 
t.o.v. 2013 H1

Publieke Omroep 32,8 34,9 106

RTL Nederland 24,3 23,4 96

SBS Broadcasting 14,3 13,7 95

BE VIACOM 4,4 4,2 95

Disney Networks 1,6 1,1 72

Discovery Networks 3,7 4,0 108

Fox Channels 1,6 2,7 168

SKO Light 5,0 3,9 78

Overige zenders 8,4 8,5 101



Bezit opname en afspeel apparatuur daalt 

• In één van de vorige sheets zagen we dat we in de eerste helft van dit jaar 11 minuten per dag kijken via 
opname- en afspeel apparatuur. Uit het Media Standard Survey  blijk dat het bezit van deze apparatuur 
wel is afgenomen. Deze afname is het sterkst onder de DVD\Blue Ray spelers.

• Alleen de digitale ontvangers met hard disk laten onder invloed van de verdere digitalisering een kleine 
groei zien en zijn inmiddels in één op de vijf huishoudens aanwezig.

Bron: Media Standard Survey. Apparatuur aangesloten op het TV-toestel. Alle toestellen. 2013-2014 H1



84% van Nederlandse huishoudens is gedigitaliseerd

• 84% van de Nederlandse huishoudens heeft op één of meerdere TV toestellen een digitale
ontvangstmogelijkheid. In de eerste helft van 2013 was dit nog 81%.

• Het percentage huishoudens met een analoog abonnement neemt nu fors af en zit op 29%.

• De meeste digitale huishoudens hebben een abonnement via een kabelmaatschappij. Het aandeel van de
kabelmaatschappijen neemt toe door een groei die groter is dan bij hun concurrenten.

• Alternatieven voor kabel groeien niet. Glasvezel moet dit de komende periode gaan doen, terwijl het
andere alternatief KPN zelfs een daling laat zien in de eerste helft van dit jaar.

Bron: Media Standard Survey. TV-signaal alle toestellen. 2013-2014 H1



In de helft van de Nederlanders huishoudens is inmiddels een 
tablet aanwezig

• De groei van het tablet bezit heeft ook in de eerste helft van dit jaar een stevige groei doorgemaakt. 
Inmiddels beschikt de helft van de Nederlandse huishoudens over een tablet.

• Ook de andere mobiele apparaten met internet-toegang groeien gestaag verder. 

• De PC en mobiele telefoon zonder internet behoren zo langzamerhand tot de categorie Das war einmal.

Bron: Media Standard Survey.  Apparatuur aanwezig in huishouden. 2013-2014 H1



1 op de 4 huishoudens heeft internettoegang via TV toestel

• De groei van de connected TV’s zet ook in de eerste helft van dit jaar door. 22% van de NL huishoudens 
heeft met haar TV toegang tot internet. 

• Van mediacenters dachten wij ooit dat die groot zouden worden. Deze categorie is duidelijk ingehaald 
door de connected TV ‘s.

Bron: Media Standard Survey.  Toegang tot internet TV alle toestellen/ Apparatuur aanwezig in huishouden. 2013-2014 H1



Over SPOT

SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclame. SPOT verzorgt informatie over televisie
als reclamemedium, biedt services ten behoeve van adverteerders en vertegenwoordigt de belangen van de
reclamebedrijven van de televisiezenders.

In SPOT participeren de volgende organisaties:

Ster, Discovery Networks Benelux, ORN, RTL Nederland, FOX Channels Benelux, AT5, SBS Broadcasting, 
Disney Channels Benelux, BE VIACOM Benelux, NBCU, Eurosport en Sport1

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:

Voor verdere vragen kun je je richten tot:

Sandra Egging, Media & Communicatie expert SPOT, via

telefoon :  020 – 40 44 271

mobiel :  06 – 156 35 876

e-mail :  egging@spot.nl

website :  www.spot.nl



TV, zet je wereld aan


