Meimaand Filmmaand
Mei 2018

360° mogelijkheden rondom de
legendarische Meimaand Filmmaand!
De legendarische Meimaand Filmmaand komt er weer aan.
Veronica brengt ook in 2018 deze succesvolle themamaand,
waarin alles draait om film. In de Meimaand Filmmaand kan
iedereen elke maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag bij
Veronica genieten van mega movies. Dit jaar staan er weer
diversen topfilms geprogrammeerd in mei, waaronder vele tv
premières. Kortom: de Meimaand Filmmaand is hét film event

op de Nederlandse TV.
Een samenwerking met Radio Veronica en Veronica Magazine
is hierin mogelijk. Daarnaast kijken we naar een mooi filmevent
ter promotie van deze iconische maand voor filmliefhebbers.

Uitzendinformatie
Zender

Veronica

Uitzendperiode

23 april t/m 10 juni 2018

Dag

Maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag

Timeslot

Prime Time

Aantal afleveringen

Nader te bepalen

Exposure mogelijkheden
Vraag jouw contactpersoon naar de overige mogelijkheden

Gezamenlijk film event

Billboarding

Activatiepromo’s

Graag kijken we met een
adverteerder naar de
mogelijkheden om samen
een film event op te
zetten.

Het claimen van de films
en de gehele MMFM met
billboards en bromo’s.

Een mooie
activatiecampagne
rondom deze gehele
themamaand.

Contactgegevens
Django van der Miessen
Account Manager
+31 (020) 800 7188
+31 (06) 21 71 74 38
Django.van.der.Miessen@sbs.nl

Social Veronica

OVA/ODA

Tailer made acties

De Facebook-pagina van
Veronica kent inmiddels
meer dan 58.000 volgers.
Eventueel uit te breiden
met de facebook van
Veronica Magazine,
Superguide en/of Radio.

Activatiepromo of
commercial inzetten als
streamspot.

Van winkelvloer tot
ticketing. Graag denken
we met je mee om elke
doelstelling te behalen!

Achter de Linies: Missie Mali
Maart en april 2018

Uniek kijkje achter de schermen bij
Defensie!
In Missie Mali volgen we 8 verschillende personen tijdens
hun verblijf voor Defensie in Mali. 8 uiteenlopende portetten

geven een uniek kijkje achter de schermen tijdens zo’n
militaire missie. Van een verpleegster tot een soldaat en van
een helikopter piloot tot een explosieven expert. De
verhalen zijn spectaculair, goudeerlijk, rauw en emotioneel.
In 6 afleveringen op de donderdagavond geeft Veronica de
kijkers antwoord op veel vragen die leven in het land; Hoe
leven de militairen tijdens een missie? Hoe is de sfeer in
Mali? Hoe is de sfeer onderling tussen de soldaten? In maart
en april komen we erachter op Veronica.

Uitzendinformatie
Zender

Veronica

Uitzendperiode

1 maart t/m 5 april 2018

Dag

Donderdag

Timeslot

20:30 – 21:30

Aantal afleveringen

6

Exposure mogelijkheden
Vraag jouw contactpersoon naar de overige mogelijkheden

Viewing

Billboarding

Activatiepromo’s

We kunnen in
samenwerking met een
partner een viewing
opzetten voor de eerste
afleveringen.

Het claimen van de
afleveringen met
billboards en bromo’s.

Een mooie
activatiecampagne
rondom deze serie is
mogelijk in overleg.

Contactgegevens
Django van der Miessen
Account Manager
+31 (020) 800 7188
+31 (06) 21 71 74 38
Django.van.der.Miessen@sbs.nl

Social Veronica

OVA/ODA

Tailer made acties

De Facebook-pagina van
Veronica kent inmiddels
meer dan 58.000 volgers.
Eventueel uit te breiden
met de facebook van
Veronica Magazine,
Superguide en/of Radio.

Activatiepromo of
commercial inzetten als
streamspot.

Van winkelvloer tot
ticketing. Graag denken
we met je mee om elke
doelstelling te behalen!

