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Schatting Adfact: cancelen The Voice kost RTL €57 miljoen bruto
Wormerveer, 19 januari 2022 - Het cancelen van een seizoen van The
Voice of Holland kost RTL bijna €57 miljoen bruto in gederfde
(reclame)inkomsten. Het gaat hierbij om een schatting aan bruto
mediabestedingen van televisie, blijkt uit onderzoek en berekeningen
van media registratiebureau Adfact. Afgelopen zaterdag maakte RTL
bekend direct te stoppen van het laatste seizoen van de talentenshow
naar aanleiding van aantijgingen van seksueel wangedrag.
Adfact deed onderzoek naar de bruto mediabestedingen van dit seizoen van The
Voice of Holland, een eerder seizoen van The Voice en spin-offs The Voice Kids en
The Voice Senior. Een doorberekening van Adfact aan de hand van eerdere bruto
mediabestedingen laat zien dat het cancelen van een seizoen van The Voice
bruto bijna € 57 miljoen (€ 56.917.257) zou kosten.
Billboards
Daarnaast zijn er nog 14 Billboards van de hoofdsponsors rondom de laatste
aflevering van The Voice die al waren geplaatst of nog stonden ingepland, die ook
allemaal wegvallen. Billboarding is vakjargon en een vorm van reclame waarbij
logo’s worden getoond in en rond een programma.
Over Adfact
Adfact monitort, rapporteert en analyseert reclame uitingen: op dagelijkse basis
alle massamedia binnen ‘above the line’ (ATL) campagnes in Nederland. Adfact
slaat alle televisie- en bioscoop commercials, radiospotjes, dagblad- en tijdschrift
advertenties, buitenreclame-, online display- en video uitingen op. Daarnaast
verrijkt het bedrijf deze opgeslagen uitingen met informatie over o.a. merk,
concern, branche, productlijn, mediawaarde, mediabureau, heading en
verschijningsdatum. Daarbovenop kunnen aan reclame-uitingen
branchespecifieke kenmerken worden toegevoegd. Tevens is Adfact samen met
RTV Monitor, TRCKtrace en SoundAware onderdeel van SoundAware Group.
Zie volgende pagina voor tabellen met overzicht van de bruto mediabestedingen.
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