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Antwerpen, [28/09/2020] – Transfer werd gekozen als nieuwe reclameregie van Eleven Sports voor de 
kersverse Eleven Pro League-kanalen. Naast de huidige zes internationale Eleven-zenders, worden 
nu zes nieuwe kanalen bij het aanbod gevoegd, volledig gewijd aan het Belgische voetbal. 

Op zaterdag 8 augustus lanceerde Eleven Sports zijn nieuwe Eleven Pro League-kanalen. Naast de live wedstrijden 
van de Jupiler Pro League, de 1B Pro League, de Women Super League en de E-Pro League, brengen de nieuwe 
Eleven Pro League-kanalen wekelijks ook 20 uur aan zelf geproduceerde content met exclusieve documentaires, 
reportages, interviews…  Het innovatieve content-aanbod van Eleven wil de fans dichter bij het voetbal brengen 
en hen zoveel mogelijk verschillende fanbelevingen bieden. 

Voor zowel de live-wedstrijden als de non-live content biedt Transfer potentiële adverteerders mogelijkheden-op-
maat aan. De sterke positie van Eleven Sports op sociale media zorgt bovendien voor een maximale visibiliteit van 
de verschillende merken.    

Door de coronamaatregelen kunnen vele fans de wedstrijden niet in de stadions bijwonen, maar zij kunnen de Pro 
League wedstrijden wel op de Eleven Pro League-kanalen volgen. Dit brengt mooie commerciële opportuniteiten 
met zich mee, met een maximaal aantal live-kijkers. Adverteerders kunnen hier flexibel op inspelen. 

Guillaume Collard, Managing Director van Eleven Sports Belgium en Luxemburg, zegt: “Op basis 
van de cijfers kunnen we stellen dat de Eleven Pro League-kanalen een goede start hebben genomen. Ons 
24/24, 7/7 kanaal, volledig gewijd aan het Belgische voetbal, charmeert duidelijk de kijker. We zijn zeer tevreden 
dat we dit gloednieuwe aanbod, samen met Transfer, kunnen aanbieden aan commerciële partners. Voor onze 
internationale kanalen was de commerciële samenwerking met Transfer reeds een groot succes. We zijn ervan 
overtuigd dat ook de samenwerking rond de Eleven Pro League-kanalen een succesverhaal wordt.” 
 
Michel Dupont, General Manager bij Transfer: “De aanwinst van deze nieuwe zenders zorgt voor een 
mooie uitbreiding in ons aanbod op de doelgroep Mannen 18-54. De EPL-channels dragen bij tot het 10% SOI-
objectief en op vlak van conversie is er eveneens een uitstekende wisselwerking. Het live-aanbod en de 
programmatie tijdens het weekend zorgen voor een zeer gunstig effect in de kijkcijfers. Bij Transfer zijn we 
enorm enthousiast dat we het Eleven-aanbod kunnen uitbreiden!” 
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OVER ELEVEN: 
Bij ELEVEN 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 Jupiler Pro League, 1B Pro League, Women’s Super League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, 
FA Cup, League Cup en MLS, en de hockey-fans van de Euro Hockey League. 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. 

Eleven 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  

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 

Volg 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 vertegenwoordigt de advertentieruimte voor o.a. 13ème Rue, BX1, C8, Cartoon  Network, Comedy Central, 
Dobbit TV, Eclips TV, Eleven Sports, FOX, History Channel, Jupiler Pro League, Kanaal Z / Canal Z, Ment, MTV, 
National Geographic, Plattelands TV, Spike, Studio 100 & Xite. Sinds de overname van 21st Century Fox door 
Disney in maart 2019, is The Walt Disney Company hoofdaandeelhouder van Transfer. Raadpleeg de website voor 
meer informatie: www.mytransfer.be. 
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