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UGC KIEST TRANSFER VOOR DE COMMERCIALISATIE VAN 
RECLAMERUIMTE IN BELGIË 

 

  
 

Antwerpen, [15/06/2021] – UGC Belgium en Transfer zijn verheugd een overeenkomst te hebben ondertekend 
om vanaf deze zomer bioscoopzalen op de reclamemarkt te commercialiseren. 

 
Bruno Plantin-Carrenard, COO UGC Belgium : 

“Deze samenwerking geeft ons de kans om cinema terug in het hart van de reclamemarkt te plaatsen. We zijn 
ervan overtuigd dat de kwaliteit van onze zalen en hun premium positionering zullen voldoen aan de 

verwachtingen van adverteerders en bureaus. Vastberaden naar de toekomst toe en klaar om alle problemen en 
uitdagingen aan te gaan, delen we met Transfer hetzelfde karakter.” 

 
Michel Dupont, General Manager Transfer: 

“We zijn enorm verheugd om UGC als prestieus merk aan ons portfolio te kunnen vervoegen. Dit 
complementaire medium zal ons premium aanbod alleen maar versterken. We zijn dan ook bijzonder trots om 

ons steentje te kunnen bijdragen aan de commercialisatie van de dynamische bioscoopmarkt.”  
 

Laetitia De Dycker, Sales & Marketing Director Transfer: 
 

“We geloven sterk in de synergie tussen televisie en bioscoop. Die dynamiek biedt ons de kans om onze visie en 
strategie op de advertentiemarkt te bevestigen. Meer dan ooit opereert Transfer als videoregie binnen 

verschillende domeinen in de media.” 
 
 
 
 

_________________________ 
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Over UGC: 
De UGC Group is een van de belangrijkste spelers in de filmindustrie in Europa: met meer dan 560 theaters waaronder 
UGC Ciné Cité Les Halles in Parijs, 's werelds toonaangevende bioscoop in termen van opkomst in 2017 *), is het UGC-
netwerk één van de eerste in Franstalig Europa. 
 
Tegelijkertijd ontwikkelt UGC zijn productie- en distributieactiviteit en vestigt het zich als een belangrijke speler in 
cinematografische creatie in al zijn diversiteit, met films van een grote verscheidenheid, variërend van populaire 
succesvolle komedies. UGC heeft de afgelopen jaren een series gelanceerd in het kader van UGC Series, die vijf 
productiestructuren in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk samenbrengt, die momenteel talrijke series produceren voor 
alle grote omroepen op de markt.  
 
De UGC Group heeft 49 bioscopen met 491 zalen in Frankrijk en 7 bioscopen met 74 zalen in België. Meer info op 
www.ugc.be  
* Bron ComScore 
 
Over TRANSFER: 

Transfer is de reclameregie voor thematische televisie en digitale 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. Via Mayonnaise Media representeert 
Transfer de zenders voor France Télévisions en Fashion TV op internationaal niveau. Vanaf juni 2021 
commercialiseert Transfer de verschillende cinemacomplexen onder UGC België. 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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