


Bindinc. is al 25 jaar verbinder tussen aanbieders van 
content en adverteerders en het publiek dat bij hen past. 
Als publisher én als dienstverlener. We weten een grote 
groep mensen te bereiken en te raken!



Bindt sinds 1995 consumenten aan televisie- en 
videocontent

Organiseert de Gouden Televizier-Ring Verkiezing en de 
Guidinc. Streaming Video Awards

Bereikt on- en offline meer dan 5,5 miljoen personen per 
maand

Innoveert binnen het VOD-segment met onder andere 
Guidinc.nl en de Guidinc. Streaming Video Awards

Maandelijks bereik



Metadata-optimalisatie

Online advertising

Offline advertising

Custom Media-design





Totaal bereik





Uniek bereik per maand

Paginaweergaven per maand

Socials

Nieuwsbrief abonnees

*Gemiddeld in de periode januari tot juli 2020

2.000.000

30.000.000

23.000

25.000

435.000

20.500.000

WEB APP





Uniek bereik per maand

Paginaweergaven per maand

*Gemiddeld in de periode januari tot juli 2020

650.000

1.200.000

-

-

WEB APP





Uniek bereik per maand

Paginaweergaven per maand

Facebook-volgers

Instagram-volgers

Nieuwsbriefabonnees

*Gemiddeld in de periode januari tot juli 2020

2.000.000

5.000.000

36.000

20.000

45.000

-

-

-

-

-

WEB APP





Cross device

In-app push on-time

Web push 

Branded content

Bereik +/- 500.000 per dag

In-app: 200.000

Desktop/m-web: 300.000 

Aanjagen via socials en nieuwsbrief

Opmaak in overleg uit te besteden

Jouw doelgroep 
ontvangt een half 

uur voor 
uitzending een 

bericht



Unieke pagina met specifieke 
content over zender, tv-
programma of thema

Geheel naar eigen wens in te 
richten met bijvoorbeeld een quiz 
of video

Aanjagen via eigen platform

Garantie op uniek bereik



Zenderbalk

Homepage blok ‘bekijk ook’

Branded content-artikelen

Facebook-tv-gids

Nieuwsbrief

IAB-formaten

Geef jouw merk 
een traffic boost 

via Tvgids.nl



Cross Device Take-over mogelijk

Op Fixed of CPM-basis

Garantie op ingekocht bereik

Opmaak in overleg uit te besteden

Segmentatie mogelijk op elke 
paginazone.

Voorbeeld: RTL →
https://www.tvgids.nl/gids/rtl4-rtl5-
sbs6

https://www.tvgids.nl/gids/rtl4-rtl5-sbs6


Gesloten private market place

Display & outstream video

Segmentatie mogelijk op elke 
paginazone.

Voorbeeld: RTL →
https://www.tvgids.nl/gids/rtl4-rtl5-
sbs6

https://www.tvgids.nl/gids/rtl4-rtl5-sbs6


Via Gouden Televizier-Ring Verkiezing & Guidinc. Awards

Hoog volume

Leadvergoeding in overleg (telefoonnummers, e-mail, 
downloads, etc.)

Quizzen

Winacties

Mooi 
prijzenpakket
genereert veel 
inschrijvingen



06-41 23 86 59
maarten.vanwijk@bindinc.nl


