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Het format

Plezier & Passie
Na 5 succesvolle series is Plezier en Passie terug in de winter 
van 2017 bij RTL 4. In het programma volgen we enthousias-
te Nederlanders die met veel plezier en vol passie hun vrije 
tijd invullen. We bezoeken de leukste plekken waar je kunt 
ontspannen, genieten en inspiratie kunt op doen. Bekijk de 
promo van Plezier & Passie.

Programmatitel: Plezier & Passie 
Genre: Vrijetijds-programma

Zender: RTL 4
Periode: winter 2017

Uitzending: Iedere zaterdag om 16.30 uur
Herhaling: Iedere zondag om 12.00 uur en op RTL XL 
Doelgroep: Boodschappers, 55 % vrouw - 45 % man, 

gemiddeld tot hoog opgeleid, levensgenieters.

Participeren
Als ondernemer bieden we u de mogelijkheid om met een 
spraakmakende reportage deel te nemen aan Plezier & Passie. 
Het medium televisie is zeer succesvol gebleken voor be-   
drijven die naamsbekendheid willen vergroten. Uw reportage 
in Plezier & Passie laten we twee keer zien bij RTL 4 en is te 
zien via het digitale platform RTL XL.

Dit geeft u de mogelijkheid uw reportage in te zetten op uw 
website of social media. Tevens kunt u uw bedrijfsreportage 
gebruiken voor beurzen, narrow casting, seminars en pro-
motie dvd’s. Na deelname aan het programma kunt u uw re-  
portage geheel naar eigen inzicht gebruiken.

https://vimeo.com/162989527


Participeren

In Plezier & Passie kunnen we uw bedrijf, product, dienst of 
organisatie op verschillende manieren presenteren: 

Reportage
In een reportage belichten we alle facetten van uw bedrijf. 
Samen met u positioneren we uw organisatie bij uw doel-
groep. Bekijk voorbeelden.

Billboarding
Billboarding bestaat uit het plaatsen van uw logo in beeld 
met een voice-over die benadrukt dat Plezier & Passie moge-     
lijk wordt gemaakt door uw organisatie. Dit laten we aan het 
begin en eind zien van het programma. De lengte is 5 secon-
den en uw billboard komt 2x voorbij per uitzending. Dat is 
inclusief de herhaling 4x totaal op tv. 

Product Placement
Wanneer u een nieuw of bestaand product onder de aandacht 
wil brengen, kunnen we dit product gedurende de uitzending 
meerdere malen op een natuurlijke en positieve wijze in beeld 
brengen. 

Agenda vermelding
Organiseert u een evenement, festival, beurs of wat anders 
dan is de agendavermelding  een goede optie voor u. Met 
tekst, foto’s en een voice-over brengen we uw agenda bericht 
a 15 seconden over aan onze kijkers. Bekijk voorbeelden.

(Informeer vrijblijvend naar de tarieven)

De productie bestaat uit het vervaardgen van een script, het 
filmen bij u op locatie, reiskosten, montage, plaatsing op RTL 
XL, social-mediavermelding en redactionele content over uw 
bedrijf met een link naar uw website op onze website binnen 
het RTL-portaal. Met deelname beschikt u over een hoogwaar-
dige en tijdloze reportage die u nog jaren kunt gebruiken. 

https://vimeo.com/sense4media/portfolios
https://vimeopro.com/sense4media/agenda-items


Contact

Plezier & Passie is een televisieformat van Sense 4 Media. 

Sense 4 Media
Groenendal 15b
5405 AS, Uden 

Tel:  +31 (0)413 – 322 433
KVK: 64062287 

E-mail: info@sense4media.nl
Website: www.sense4media.nl 

Programma website: www.plezierenpassie.nl
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