Jorn van Vrijaldenhoven laat de
kijker alle bijzondere plekken en sportactiviteiten zien die
je deze zomer gezien en gedaan moet hebben in
Nederland.
In deze zomervariant van het populaire
weekendprogramma Ski&More van RTL4 start de
presentator iedere week vanuit een ander bijzonder
vakantiepark in Nederland en wij ontdekken alle
interessante plekjes en activiteiten die de regio te bieden
heeft. Waar moet je geweest zijn? En nog belangrijker:
Wat moet je daar absoluut gezien en gedaan hebben?
Vanaf april/mei 2020 op zondag 17:00 uur bij RTL 4

Jorn deelt enthousiast deze
ontdekkingstocht langs alle bekende en
onbekende zomerbestemmingen van
Nederland en plant de marker,
zodat kijkers gemakkelijk digitaal de
nodige info kunnen vinden. Vanaf het
moment dat hij de marker geplaatst
heeft, is deze plek herkenbaar voor
alle Nederlanders als de moeite waard
en tevens gemakkelijk terug te vinden op
de website en socials van Fit&More.
De plekken die in onder andere bezocht
gaan worden zijn Alkmaar, Apeldoorn,
Den Haag, Rotterdam, Utrecht en
Groningen.

Accommodaties
Activiteiten
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•

Harm Oljans
06 1805 1805
harm@grptv.nl

ABSEILEN
YOGA
RUNNING
SUPPEN
SURFEN
WATERACTIVITEITEN
MUDRACE
CROSS FIT
BOULDEREN – KLIMWAND
BOXEN
CITY OBSTACLES – FREE JUMPING

Activiteiten
Elke aflevering begint vanuit telkens

een ander uniek Nederlands
vakantiepark. Zo start Jorn
tussen de wilde dieren in het
Safari Resort Beekse Bergen,
verblijft hij bijvoorbeeld in het prijswinnende
#1 bungalow park van Nederland ‘De
Leistert' in Noord-Limburg én
overnacht hij in een Texels
villapark. In het Drentse Anloo slaapt
hij bijvoorbeeld in een Mongoolse yurt en
hakt hij eigenhandig het hout voor
het zomeravond-kampvuur, terwijl
hij in Bloemendaal aan zee compleet
in de watten wordt gelegd in een
penthouse-accommodatie diréct aan
de kust.

• Informatief met een hoge dosis
•
•
•
•
•

amusement
Cross mediaal met goed geïntegreerde link
naar alle social media kanalen
Dynamisch met afwisselend korte en lange
spanningsbogen
Relaxed om naar te kijken en tegelijkertijd
inspirerend
Boeiend voor een breed publiek
Eye-opener: Nederland heeft in de zomer
ook ontzettend veel te bieden.

EUR 75.000,- 6 weken lang op RTL 4

•

Partner krijgt eigen op maat gecreëerd item in alle afleveringen,
bijvoorbeeld met eigen item waarin de producten van de partner aan bod
komen of een advies wordt gegeven (met eigen vertegenwoordiger)

•

Meerdere product placement-mogelijkheden per aflevering

•

Mogelijkheid tot branding/logo in alle afleveringen

•

Eigen billboards van 2,5 in alle afleveringen, zowel vooraf als in de
reclamebreak

•

Vermelding op aftiteling

•

Vermelding op website en social kanalen van programma

•

Actiemogelijkheden op social kanalen van programma en/of zender

•

Eigen item beschikbaar voor gebruik eigen kanalen partner

•

Samenwerking met instore-mogelijkheden bij 14 Daka-filialen

EUR 55.000,- 6 weken lang op RTL 4

•
•

Partner krijgt eigen moment in alle afleveringen (inscript)

•
•

Mogelijkheid tot branding/logo in alle afleveringen

•

Vermelding op aftiteling

•
•

Vermelding op website en social kanalen van programma

•
•

Eigen item beschikbaar voor gebruik eigen kanalen partner

Meerdere product placement-mogelijkheden per aflevering

Eigen billboard van 2,5 in alle afleveringen

Actiemogelijkheden op social kanalen van programma en/of
zender

Samenwerking met instore mogelijkheden bij 14 Daka-filialen

EUR 30.000,- - 6 weken lang op RTL 4

•

Product placement-mogelijkheden in 3 van de 6 afleveringen

•

Mogelijkheid tot branding/logo in dezelfde afleveringen

•

Eigen billboard van 2,5 in alle afleveringen waar zichtbaarheid
is

•

Vermelding op aftiteling

•

Vermelding op website en social kanalen van programma

•

Eigen moment beschikbaar voor gebruik eigen kanalen
partner

