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ELEVEN SPORTS KIEST VOOR TRANSFER ALS 

RECLAMEREGIE  
 
Antwerpen, [19/12/2019] – Eleven Sports gaat de samenwerking aangaan met thematische reclameregie 
Transfer. Dit partnership moet de groei van Eleven Sports verder consolideren en de toenemende interesse 
voor de content van de zender versterken. 
 
Eleven Sports heeft zijn aanbod aan ‘premium content’, sinds de lancering in de zomer van 2015, fors uitgebreid: 
in het voetbal met LaLiga, Serie A, Bundesliga, Fa Cup en League Cup, MLS, de Nations League en de Euro 
Qualifiers, maar ook met NBA en NFL en met heel wat MMA- en andere fightcontent.  
 
Met dit aanbod is Eleven Sports uitgegroeid tot de grootste sportzender in België, aanwezig in meer dan 750.000 
huisgezinnen en met een gemiddeld dagelijks bereik van meer dan 350.000 sportfans alleen op social media. 
 
Ook vanuit de reclamemarkt is de belangstelling voor het premium aanbod van Eleven Sports sterk gegroeid. 
Eleven Sports wil deze evolutie kapitaliseren en gaat daarom op exclusieve basis in zee met Transfer, een 
toonaangevende Belgische reclameregie. Transfer zal samen met de adverteerders onder andere spots en 
creatieve campagnemogelijkheden ontwikkelen op maat, die op een slimme manier worden ingepast in de TV-
programmatie van de zender. 
 

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of 

Acquisitions: 

“In vier jaar tijd is Eleven Sports een vaste waarde geworden in het sportmedialandschap in België. Om de 
verdere groei van het bedrijf te garanderen is het belangrijk onze premium content te kunnen kapitaliseren. 

Daarom zijn wij bijzonder tevreden deze samenwerking met Transfer als advertising partner te kunnen aangaan. 
De creativiteit en efficiëntie die Transfer aan de dag legt, past perfect in het DNA van onze zender.” 

 
 
 Michel Dupont, General Manager Transfer: 

“De kracht van onze thematische waarden wordt met deze samenwerking opnieuw versterkt. De zes zenders die 
binnen onze regie zullen vallen, vormen voor ons de missing link met het thema Sport. Wij zijn dan ook erg 

verheugd op de komst van deze zenders en de bijhorende live viewers. Eleven Sports heeft afgelopen jaren een 
enorme groei gekend en bij gevolg een mooie prestatie neergezet op vlak van marktaandeel. Wij geloven dan 

ook dat we dit succes samen kunnen blijven stimuleren binnen het huidige medialandschap.”  
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Over ELEVEN SPORTS: 
 
Bij ELEVEN SPORTS zit je goed voor het strafste van de sport. Zowel in het voetbal, als in het basketbal, American 
football en de gevechtssporten, Eleven zendt de absolute topcompetities uit. Zo genieten de voetballiefhebbers 
van nationale competities als LaLiga, Serie A, Bundesliga, FA Cup, League Cup en MLS. Maar ook de beste 
landenteams zien ze aan het werk in de UEFA Nations League, de kwalificatiewedstrijden voor UEFA EURO 2020 
en de UEFA-kwalificatiewedstrijden voor de WORLD CUP 2022. Fans van Amerikaanse sporten worden bij 
Eleven verwend met de NBA en de NFL, en ook UFC krijgt een ruime plaats in het aanbod. 
  
En er is ook aandacht voor populaire content zoals de Euro Hockey League en MMA-content met Cage Warriors. 
  
Eleven Sports is de enige sportzender in België en Luxemburg die beschikbaar is in alle huishoudens. 
Abonnees kunnen de drie kanalen van Eleven in België en Luxemburg eveneens online bekijken in het Nederlands 
en het Frans op www.elevensports.be en www.elevensports.lu. 
  
De app kan worden gedownload via Google Play in de App Store. 
  
Blijf up-to-date over het laatste sportnieuws op onze social mediakanalen: 
  

• Like ons op Facebook: Eleven Sports 
• Like ons op Instagram: elevensportsbe 
• Volg ons op Twitter: @ElevenSportsBEn 
• Volg ons op LinkedIn: Eleven Sports Belgium 

 

Over TRANSFER: 

Transfer is de reclameregie voor thematische televisie en video, zowel in het noorden, als het zuiden van België. 
Transfer staat in voor de advertentieruimte van o.a. National Geographic, Plattelands TV, MTV, Cartoon Network, 
Vice TV, FOX, etc. en sinds kort Eleven Sports. Sinds de overname van 21st Century Fox door Disney in maart 
2019, is de hoofdaandeelhouder van Transfer The Walt Disney Company. Raadpleeg de website voor meer 
informatie: www.mytransfer.be.  
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