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AMSTERDAM, 1 juni 2015.  SPOT lanceert op 1 juni een nieuwe web-applicatie onder de naam TIP 
Web. Met TIP Web kun je ingekochte TV campagneschema’s bekijken, printen of exporteren. Ook 
kun je met TIP Web de programmering en tarieven in een file formaat downloaden. Het voordeel 
van deze nieuwe applicatie is dat je op alle devices, mobiel en desktop toegang kunt krijgen tot TIP 
Web en dus overal je eigen TV campagnes kunt bekijken. TIP Web zal de bestaande TIP Server 
vervangen. 
 
TIP Web gebruikt door communicatiebureaus en rechtstreekse adverteerders 
TIP Web vormt een apart onderdeel van TIP. Communicatiebureaus en 
adverteerders, die rechtstreeks inkopen bij een TV zender vinden op TIP 
Web een aantal belangrijke functionaliteiten die het inkoopproces 
makkelijker maken. Met TIP Web kunnen zij ingekochte 
campagneschema’s bekijken, printen of exporteren. Op de campagne 
schema’s worden de GRP’s getoond op de ingekochte doelgroep. Voor 
geplande spots betreft dit de verwachte GRP’s. Voor uitgezonden spots 
worden de gerealiseerde GRP’s getoond. Ook kunnen zij met TIP Web de 
programmering en tarieven downloaden. 
 
Michel van der Voort, Directeur SPOT over TIP Web. “ De huidige client server applicatie is nu drie jaar in gebruik 
en er zijn dertig accounts actief. Dat zijn zowel adverteerders als middelgrote communicatiebureaus die geen 
gebruik maken software als Mediaview van MBS. Met TIP Web verwachten we de gebruikersgroep te 
verdubbelen, juist door het gemak van de web applicatie. Je kunt nu altijd en overal bij je TV campagnes. Bureaus 
of adverteerders, die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich bij ons melden via spot@spot.nl ”. 
 
Over SPOT 
SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclame. SPOT verzorgt informatie over TV en Online 
Video als reclamemedium, biedt services ten behoeve van adverteerders en vertegenwoordigt de belangen van 
de reclamebedrijven van de televisiezenders. Kijk hier voor meer informatie over SPOT. 
 
In SPOT participeren de volgende organisaties: 
Ster, Discovery Networks Benelux, ORN, RTL Nederland , FOX Channels Benelux , AT5, SBS Broadcasting, Disney 
Channels Benelux, VIACOM International Media Network Benelux, NBCU, Eurosport, A&E Networks en Sport1  
 
Einde persbericht 

 
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: 
Voor verdere vragen kunt u zich richten tot: Sandra Egging, Sr. Media en Communicatie Expert SPOT, via 
telefoon :  020 – 40 44 271 
mobiel  :  06 – 15 63 58 76 
e-mail  :  egging@spot.nl 
website  :  www.spot.nl 
Linkedin : SPOT marketing TV 
Twitter  : @SPOTmarketingTV  
website  :  www.spot.nl 

PERSBERICHT 
 

SPOT INTRODUCEERT TIP WEB VOOR BEKIJKEN TV CAMPAGNES  
Nieuwe web-applicatie op alle devices beschikbaar 
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