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Inleiding
In deze bijlage zullen we wat meer duiding te geven bij de fusie van de
nationale radiogegevens.
Sinds augustus 2006 digitaliseert MediaXim de radio’s, zoals dat in de
conventie tussen MediaXim en het CIM is bepaald. Dankzij nauwe
samenwerking tussen de regies, de Technische Commissie, de Permanente
Structuur van het CIM en MediaXim heeft een fusie kunnen plaatsvinden
tussen de gedigitaliseerde gegevens en de gedeclareerde gegevens, waarbij
de CIM MDB-regels worden gerespecteerd.
Deze publicatie houdt dus voor de eerste keer rekening met de
fusieresultaten tussen de gedeclareerde gegevens van de radioregies
enerzijds en de gedigitaliseerde gegevens door MediaXim anderzijds.
Verder vermelden we dat er binnenkort voor de nationale netwerken van
affichage ook een fusie zal plaatsvinden.
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Marktaandelen voor en na de radiofusie
A. Januari 2007 (vorige publicatie)
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26,5%

B. Januari 2007 – na radiofusie
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C. Januari-februari 2007 – na radiofusie
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Karakteristieken van de radiofusie
De radiofusie werd toegepast op het nationale gedeelte, zonder sponsoring
en dit vanaf 1/1/2007. Dit geeft een stijging van 10% van het totale
reclamedrukcijfer voor het medium radio.
Het regionale gedeelte en de sponsoring blijven met andere woorden volledig
gebaseerd op het declaratieve gedeelte van de radioregies.
Deze stijging wordt verklaard door verschillende factoren:
v Toevoeging van spots die de regies niet konden declareren, aangezien
deze direct verkocht werden door de radio’s zelf. Het gaat om volgende
subsectoren:
Ø Dancings – discotheken;
Ø Ontmoetingsclubs;
Ø GSM-logo’s en beltonen;
Ø Horoscopen (subsector: interessepunten allerlei).
v Betere toepassing van de CIM MDB-regels:
Ø Reclame voor een evenement of een cd, waarvan de radio
partner is maakt nu volledig deel uit van de pige;
Ø Enkele sponsorinlassingen die gedeclareerd werden als klassieke
commerciële spots, worden nu juist geclassificeerd en
gevaloriseerd;
Ø Geplande reclame die uiteindelijk niet werd uitgezonden, wordt
niet opgenomen, wat niet altijd het geval was bij de declaraties.
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Verder specificeren we nog dat acties van de radio worden beschouwd als
vormen van sponsoring en dus niet opgenomen zijn in de gefusioneerde
gedeelte.

Lijst van gefusioneerde radio’s
Franstalige radio’s (12) :
-

Bel RTL
Classic 21
Radio Contact
Fun Radio
La Première
Mint (nieuwe support sinds 25/1/2007)
Musiq 3
NRJ
Nostalgie
Pure FM
Vivacité
BFM

Nederlandstalige radio’s (8) :
- 4FM
- Q-musiq
- Radio 1
- Radio 2
- Radio Contact NL
- Radio Donna
- Studio Brussel
- Top Radio
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