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MAYONNAISE MEDIA: DE NIEUWE INTERNATIONALE CEL OPGERICHT 
DOOR TRANSER MAAKT WERELDWIJD ADVERTEREN MOGELIJK  

 

Antwerpen, [15/03/2021] – Transfer goes international! De reclameregie werkt sinds januari samen 
met France TV Publicité. Transfer ontwikkelde een eigen internationaal sales-departement, 
genaamd Mayonnaise Media. Met de oprichting van Mayonnaise Media, hebben merken en 
adverteerders uit de Benelux voortaan één aanspreekpunt om te adverteren op de meest premium 
televisienetwerken (TV & online) over heel de wereld.  

INTERNATIONAAL ADVERTEREN MADE EASY 

Transfer is sinds 2011 de enige nationale themaregie voor premium televisie en online video in België. Begin 2021 
kondigde Transfer de samenwerking met France Télévisions aan. Dankzij dit nieuwe project onder begeleiding van 
Stefan Hougaerts en Sam De Clerck, zullen Belgische, Nederlandse en Luxemburgse adverteerders reclameruimte 
kunnen aankopen op de nationale zenders van de France Télévisions Group en op de internationale zenders 
TV5MONDE & France 24. Met de oprichting van Mayonnaise Media wil Transfer adverteerders en merken nu ook 
de kans geven om makkelijk te adverteren op de meest premium internationale televisienetwerken over heel de 
wereld. Net zoals verschillende individuele ingrediënten zoals eieren, mosterd, olie en azijn één perfecte substantie 
maken, vormen de verschillende internationale kanalen één perfecte samenhang binnen Mayonnaise Media. 

ANTWOORD OP HET VERSNIPPERDE INTERNATIONALE MEDIALANDSCHAP 

“Mayonnaise Media fungeert als het centrale aanspreekpunt voor bedrijven en organisaties die internationaal 
willen adverteren op premium televisiezenders”, legt Michel Dupont – General Manager bij Transfer, uit. “Daarvoor 
werken we samen met onder meer France Télévisions en andere internationale spelers. Zo willen we een kwalitatief 
antwoord bieden op het versnipperde internationale medialandschap”. 

Het aanbod van Mayonnaise Media zal in de toekomst nog meer uitgebreid worden met nieuwe internationale 
zenders en online kanalen. Dankzij het ruime aanbod zullen adverteerders uit de Benelux miljoenen huishoudens 
weten te bereiken in Europa en ver daarbuiten. Mayonnaise Media biedt enerzijds als niet-exlusieve agent lokale 
en regionale mogelijkheden in Frankrijk aan, maar ook een internationale set-up waarbij de Belgische regie 
exclusief als bakermat fungeert. De talrijke zenders van France Télévisions (France 2, France 3, France 4 & France 
5) maken het mogelijk nauwkeuriger te adverteren op bepaalde regio's van Frankrijk. Met TV5MONDE & France 
24 en andere toekomstige zenders onder FranceTV, breidt het aanbod wereldwijd onder Transfer via Mayonnaise 
Media uit.  

 

Hieronder vind je een schematisch overzicht van wat Mayonnaise Media aanbiedt. Meer informatie vind je hier.  
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OVER MAYONNAISE MEDIA: 
Mayonnaise Media werd als nieuw departement opgericht onder Transfer als de reclameregie op Belgische bodem 
dat zich toespitst op de internationale verkoop van advertentieruimte. In samenwerking FranceTV Publicité 
vertegenwoordigt Mayonnaise Media lokale Franse zenders zoals France 2, France 3, France 4 & France 5, maar 
ook internationale spelers zoals France24, TV5Monde en andere toekomstige zenders onder FranceTV. Net zoals 
verschillende individuele ingrediënten zoals eieren, mosterd, olie en azijn één perfecte substantie maken, vormen 
de verschillende internationale kanalen één perfecte samenhang binnen Mayonnaise Media. Raadpleeg de website 
voor meer informatie: www.mayonnaise-media.com. 
 
OVER FRANCE TV PUBLICITÉ : 
FranceTV Publicité is de reclameregie van de France Télévisions Groep, die een aandeel van 28,9% heeft in PdA 
TV in Frankrijk (gemiddeld 32,3 miljoen kijkers per dag), een digitaal publiek van bijna 30 miljoen unieke bezoekers 
per maand en bijna 1 miljard video's per maand op al haar digitale platforms (frankrijk.tv, sociale netwerken, 
partners). Het heeft 300 medewerkers en verkoopt advertentieruimte voor bijna 40 televisiezenders, waaronder 
France 2, France 3, France 4, France 5, 1ère, TV5Monde, France 24, 13ème Rue, Syfy, E! Trace Urban, Melody, 
Cartoon Network, Boomerang, Boing, Warner TV, National Geographic, Voyage... evenals bijna 30 websites en 
mobiele applicaties, zoals france.tv, francetvsport, franceinfo, Météo-France, Radio France, Brut, plusbellelavie, 
allodocteurs.fr... . 
 
OVER TRANSFER: 
Transfer is de enige nationale reclameregie voor thematische televisie en video, zowel in het noorden, als het 
zuiden van België. Transfer vertegenwoordigt de advertentieruimte voor o.a. 13ème Rue, C8, Cartoon Network, 
Disney Channel, Disney Junior, Dobbit TV, Eclips TV, Eleven Sports, Eleven Pro League, FOX, Kanaal Z / Canal Z, 
Ment, National Geographic, Plattelands TV, Studio 100, SYFY, TV Plus & 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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