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National Geographic Channel en Animal Planet starten als eersten met
leveren beperkte audit spotinformatie aan de markt.

Niet alle zenders die door SKO worden gerapporteerd worden, worden in de
registratie (Full Audit) van MediaXim meegenomen. Van die kleine groep
zenders is daarom tot op heden geen kijkcijfer per programma of
reclameblok bekend.
Om de markt toch te voorzien van relevante (spot-)informatie van die
zenders is door SKO de zogenaamde beperkte audit opgezet. Voor deze
zenders wordt een aantal maal per jaar door MediaXim BV gecontroleerd of
wat de zenders opgeven als spots die zijn uitgezonden, ook klopt met wat er
in beeld te zien was. Deze zenderinformatie is vervolgens dagelijks in een
vast formaat voor de mediabureaus beschikbaar.
De afgelopen maanden zijn National Geographic Channel en Animal planet
herhaaldelijk gecontroleerd. Uit de audit blijkt de informatie van deze zenders
zeer nauwkeurig overeen te komen met de werkelijke uitzending. SKO
adviseert dan ook positief aan de markt om deze informatie te gebruiken. De
gegevens van de zenders zullen per 1 november dagelijks aan de markt
worden geleverd door MediaXim BV. Voor Animal Planet zijn ook de data over
oktober ook per die datum beschikbaar.
Jacqueline Heemskerk (sales director NGC) zegt hierover: “Voor National
Geographic Channel is het belangrijk een keurmerk te kunnen voeren voor
wat betreft uitzendkwaliteit en daarnaast meer cijfers zichtbaar te kunnen
maken voor analyses. We zijn dan ook blij met de autorisatie van SKO.”
Allard Ruyl (commercieel directeur Discovery Networks Benelux):
''Transparantie en kwaliteit zijn zeer belangrijk voor Discovery Networks.
De introductie van een beperkte audit bij Animal Planet is een volgende
stap om onze tweede nationale zender verder te optimaliseren”.

Einde bericht.
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