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Steeds meer online video partijen starten samenwerking met SKO
voor het meten van online video

Datum: 20-12-2013 Volgnummer: 14

Stichting Kijkonderzoek (SKO) meldt dat de gesprekken met Sanoma, TMG, VIACOM,
Discovery Networks Benelux, Disney, FOX en Videostrip over het meten van online video in
een vergevorderd stadium zijn. Deze partijen hebben de intentie uitgesproken om voor het
meten van online tv & video en online commercials samen op te trekken met SKO. Het is de
verwachting van SKO dat de overeenkomsten tot samenwerking in het voorjaar van 2014
getekend worden.
In april van dit jaar maakte SKO bekend zich ten doel te stellen om het kijkgedrag naar alle
professioneel gemaakte video content en video advertising meetbaar te maken. Ongeacht het platform
en volgens dezelfde, hoge kwaliteitsnormen die SKO nu hanteert bij het Kijkonderzoek. Die ambitie
zet de deur ook open voor online video-partijen die nu nog niet aan SKO gelieerd zijn.
SKO gelooft sterk in een betrouwbare en onafhankelijke marktstandaard die een objectief,
representatief beeld kan geven van de de gehele videomarkt, dus ook van online video. Daartoe is er
overleg gepleegd met televisiepartijen waarvoor SKO het online aanbod nog niet meet en met enkele
grote online publishers. De televisiezenders, Sanoma, TMG en Videostrip hebben inmiddels
aangegeven tot samenwerking met SKO te willen komen.
Meten van “Videototaal”
De samenwerking houdt in dat (ook) het online videogebruik voor partijen in kaart gebracht zal
worden. Daarnaast zullen er metingen van online video campagnes plaatsvinden. Het meten van
kijkgedrag met betrekking tot online content en online commercials zal SKO in staat moeten stellen
om de bestaande kijkcijfers uit te breiden en zo uitspraken te doen over het totale kijkgedrag (online
en offline), ook wel gedefinieerd als het “Videototaal”.
SKO voert overleg met partijen die nog niet vermeld zijn en nodigt ook andere partijen van harte uit
om te praten over samenwerking.
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