
Nieuwe presentator 
Sander Janson!

Ski & More is vernieuwd. Onder het 
motto ‘Haal meer uit je wintersport!’ 
brengt Ski & More meer beleving en 
meer plezier in de sneeuw dan ooit
tevoren!



In Ski & More zijn twee op en top 
wintersportliefhebbers op reis met een 
missie:  Haal meer uit je wintersport! Ze 
doorkruisen – uiteraard skiënd - het hele 
skigebied, ontdekken de unieke plekjes en 
proberen speciale sneeuwactiviteiten uit. 
Iedere ontdekking krijgt een Ski & More 
Marker. Daardoor is alle informatie over deze 
plek of deze activiteit online beschikbaar 
voor de kijker. 

Het skigebied staat centraal:  Denk aan de 
‘must-do’ zwarte piste, maar ook de beste 
plek om rustig met je kleine kinderen te 
glijden. We stappen alleen van de ski’s waar 
de echte wintersportliefhebber dat ook zou 
doen: Waar kun je het lekkerst eten? Waar 
geniet je optimaal van het prachtige 
winterlandschap? Iedere uitzending zit 
bomvol informatie om echt meer uit je 
wintersport te halen: Accommodaties, 
reisinformatie, technisch advies over 
materiaal en tips voor het verbeteren van je 
sportieve prestaties en beleving. 

• 8 afleveringen
• Vanaf okt/nov 2020 
• 17:00 -17:30 uur
• RTL4
• Online en social kanalen

STATS

FORMAT



INHOUDELIJKE FOCUS

In het vernieuwde Ski & More is er maar 
één echte ster: Het skigebied! 

De sfeer en mogelijkheden van het gebied 
maken je wintersport. Informatie daarover 
en een mooie visuele impressie zijn voor 
de kijker het belangrijkst en dus de 
nummer 1 missie van onze presentatoren 
en cameramensen. 

Om dit zo goed mogelijk te doen, gaan 
onze presentatoren los van elkaar op pad. 
Ze zijn alleen samen bij de opening en de 
afsluiting van de uitzending of als een item 
daar echt om vraagt. 

Tussendoor doen ze ieder hun eigen 
ontdekkingen: Hoe gevarieerd zijn de 
afdalingen? En de funparken? Hoe modern 
zijn de faciliteiten en hoe gezellig is het? 
Wat kan ik met de kinderen gaan doen en 
hoe zit het met bereikbaarheid en kosten? 
Door al deze vragen en meer te 
beantwoorden ontdekt de kijker hoe je in 
dit gebied meer uit je wintersport kunt 
halen. 



LINE UP
VOORBEELD VAN EEN UITZENDING:

1. PRESENTATOREN VERWELKOMEN SAMEN DE KIJKER IN HET GEBIED.

2. KORTE EDIT MET SFEERIMPRESSIE EN BASISINFORMATIE OVER HET 

GEBIED.

3. PRESENTATOREN GAAN SKIËND IEDER EEN DEEL VAN HET GEBIED IN.

4. PRESENTATOR A PROBEERT HET FUNPARK UIT.

5. PRESENTATOR B ONTDEKT HOOGSTE PANORAMATERRAS MET DE 

LEKKERSTE APFELSTRUDEL!

6. PRESENTATOR A ONDEKT NIEUWE EXTRA SKILIFT EN EROP 

AANSLUITENDE AFDALING

7. PRESENTATOR B GAAT SPEEDSKIËN BIJ AFDALING MET TIJDMETING. 

WINT DAARVOOR WEL EERST TECHNISCH MATERIAALADVIES IN BIJ 

WINTERSPORTSPECIALIST.

8. PRESENTATOR A MAAKT MOOIE RIT DOOR DE BERGEN, AANDACHT 

VOOR DE AUTO.

9. PRESENTATOR A OP EEN TERRAS, GEEFT MET DE PISTEKAART ERBIJ 

EEN OVERZICHT VAN HET GEBIED. ONTDEKT DAT JE OOK ‘S AVONDS 

KUNT SKIËN EN ….. RODELEN! 

10.PRESENTATOR B ONTMOET EEN ENTHOUSIASTE NEDERLANDSE 

FAMILIE. ZE MAKEN SAMEN EEN AFDALING.

11.ADVIES OP MAAT OVER KLEDING, ZOWEL TRENDS ALS TECHNIEK.

12.PRESENTATOREN SAMEN IN HUN APPARTEMENT. PROOSTEN OP 

EEN MOOIE SKIDAG.

13.SFEERIMPRESSIE EN INFORMATIE OVER ACCOMMODATIE.

14.PRESENTATOREN A + B GAAN SAMEN MET DE NEDERLANDSE 

FAMILIE AVOND-RODELEN.

15.VERTEK DE VOLGENDE OCHTEND – AANDACHT VOOR REISTASSEN 

EN ACCESOIRES.

16.AFSCHEID VAN GASTHEER PAUL, MET TIP VOOR DE VOLGENDE 

REIS.



VAKANTIEWONING IN STIJL
Onze presentatoren overnachten in een 
bijzondere vakantiewoning. Omdat ze hier 
zijn om te skiën, brengen ze in de uitzending 
niet al te veel tijd in de woning door. Maar 
we krijgen wel een impressie van de woning 
doordat ze er ontbijten of ‘s avonds een 
wijntje drinken bij de open haard. 

Met mooie shots krijgt de kijker vervolgens 
het hele appartement te zien en de Voice 
Over geeft alle informatie over de 
mogelijkheden. Doordat ook hier een marker 
geplaatst wordt, zijn de woningen direct 
online terug te vinden - inclusief informatie 
voor boekingen.

IN PROGRAM-MOMENTEN



KLEDING EN UITRUSTING
Echt genieten van je wintersport kun je 
alleen met de juiste uitrusting.

Die hele steile buckelpiste pakken zonder 
te vallen? De perfecte carvebocht 
draaien? Als je dit soort uitdagingen aan 
wil gaan, heb je advies nodig van een 
specialist die naast je staat. Maar ook als 
je ieder jaar opnieuw moet vaststellen 
dat de kinderen overal uit zijn gegroeid. 
Aan de hand van sportieve uitdagingen of 
specifieke vragen, krijgen onze 
presentatoren passend materiaaladvies  -
waar de kijker ook wat aan heeft! 

Daarnaast wil je er natuurlijk perfect 
uitzien op de piste en daarbuiten! Dus 
laten onze wintersporters zich ook 
adviseren over de nieuwste trends en 
technische ontwikkelingen in kleding en 
accessoires.

IN PROGRAM-MOMENTEN



IN PROGRAM-MOMENTEN

REIZEN
De presentatoren gaan skiënd door het 
gebied, maar reizen met de auto. Zo 
kunnen de auto, reistassen en andere 
opties mooi in beeld worden gebracht. De 
kijker krijgt daarbij advies over hoe 
speciale opties de reis zo comfortabel en 
veilig mogelijk maken. 

WINTERSPORTBELEVING
Haal meer uit je wintersport!  
Daar draait het om in Ski & More. Onze 
kijkers wil weten hoe ze dat optimaal 
kunnen doen. Ieder product of dienst 
waarmee ze dat kunnen doen, kan dus een 
plek  hebben in de uitzendingen.



KEY FORMAT POINTS

❖ Presentatoren zijn echte wintersportliefhebbers 
en skiën op hoog niveau. 

❖ Een rijke visuele indruk van het skigebied en de 
mogelijkheden. 

❖ De laatste cameratechnieken, zoals 360° camera’s, 
drones en gimbals. 

❖ Inhoud is 100% gericht op het bedienen van de 
wintersporter. We vertellen precies wat je nodig 
hebt om meer uit je wintersport te halen. 

❖ Alleen activiteiten en ontdekkingen die je als 
wintersporter daadwerkelijk zou willen doen of 
bezoeken. Het skigebied staat centraal. 

❖ Losse items, zonder bruggetjes. Presentatoren zijn 
alleen samen bij de opening en de afsluiting of als 
een item daar echt om vraagt. 

❖ De Ski & More Marker wordt vlot geplaatst en 
alleen bij dingen waarmee je echt meer uit je 
wintersport kunt halen. 

❖ Dankzij de marker is alle extra informatie online 
vinden. 

❖ Sponsorboodschappen zonder toneelstukjes, maar 
met alle relevante informatie waar de 
wintersportliefhebber iets aan heeft. 

8 afleveringen
Vanaf okt/nov 2020 

17:00 -17:30 uur
RTL4

Online en social kanalen

STATS



CROSSMEDIAAL 
CONCEPT

2.3 Miljoen
kijkers op RTL

25.000 Online
bezoekers

5.000 Nieuwsbrief
abonnees

15 Winkels

5.000 volgers
op Instagram

15.000 volgers
op Facebook



HOGERE WELSTANDSKLASSE KIJKT NAAR OFF PISTE

20-49 jaar

46%

46% 54%



NETTOBEREIK
2.273.468 kijkers 

KIJKDICHTHEID
168.000 kijkers (regulier + herhaling 1 & 2)



KERNCIJFERS ONLINE
52.723 PLAYLIST STARTS

TOP 5 AFLEVERINGEN

NETTOBEREIK
2.273.468 kijkers 



COMMERCIËLE PAKKETTEN

1) HOOFDSPONSOR VAN 
SKI&MORE VANAF €75.000,-

• Mee in alle afleveringen van Ski&More
met eigen lang item

• Op maat gecreëerd en passend bij het 
geheel, wellicht meerdere keren per 
aflevering terugkerend

• Mee in alle afleveringen van Ski&More
met 2 billboards

• Vrij gebruik van videomateriaal

• Gezamenlijk PR-offensief

• Vrij gebruik van videomateriaal

• Gebruik van RTL en Ski&More-uitingen



COMMERCIËLE PAKKETTEN

2) STRATEGISCH PARTNER 
VAN SKI&MORE VANAF 
€50.000,-

• Mee in alle afleveringen van Ski&More
met eigen item gepresenteerd door 
Jorn of Annika

• Mee in alle afleveringen van Ski&More
met 1 billboard

• Vrij gebruik van videomateriaal

• Gebruik van RTL en Ski&More-uitingen



COMMERCIËLE PAKKETTEN

3) PARTNER VAN SKI&MORE 
VANAF €25.000,-

• Mee in alle afleveringen van Ski&More
met kort item

• Aangevuld met promotie op online en 
social kanalen

• Vrij gebruik van videomateriaal

• Gebruik van RTL en Ski&More-uitingen



COMMERCIËLE PAKKETTEN

4) ONDERDEEL VAN 
SKI&MORE VANAF €10.000,-

• 2x item in het tv-programma over uw
product of dienst

• Aangevuld met promotie op online en 
social kanalen

• Vrij gebruik van videomateriaal

• Gebruik van RTL en Ski&More-uitingen



• Informatief met een hoge 
dosis amusement

• Cross mediaal met goed 
geïntegreerde link naar alle 
social mediakanalen

• Dynamisch met afwisselend 
korte en lange 
spanningsbogen

• Relaxed om naar te kijken en 
tegelijkertijd inspirerend

• Boeiend voor een breed 
publiek

• 8 afleveringen
• Vanaf okt/nov 2020 
• 17:00 -17:30 uur
• RTL4
• Online en social kanalen

STATS

KEY FORMAT POINTS

Kunnen we u als 
partner begroeten?


