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UMA Benchmark Digital Media Investments 
Tijdens het eerste semester kende het marktaandeel van de digitale kanalen  

een stevige groei op een sterk slinkende markt.  
 

Voor de tweede publicatie van de Digital Investment Benchmark heeft UMA samen met de 
agentschappen AdSomeNoise, blue2purple en Pivott de marktaandelen in netto-investeringen van 

de digitale kanalen voor het eerste en tweede kwartaal gemeten. 
 
"Nooit eerder was er zo'n gebrek aan informatie over digitale investeringen en nog nooit waren zoveel 
spelers in onze industrie zo geëngageerd om een betrouwbaar antwoord te bieden op deze prangende 
vraag... Eindelijk! " stelt UMA voorzitter François Chaudoir niet zonder tevredenheid vast, "Het recente 
initiatief van UBA en enkele belangrijke adverteerders is zonder twijfel een geweldig idee, als een nuttige 
aanvulling op wat we vandaag presenteren, dat het resultaat is van maandenlang hard werken door de 
UMA-leden. Het inzamelen van de gegevens met betrekking tot de marktaandelen van de digitale kanalen 
voor het jaar 2019 was al een succes, ook al was de reikwijdte van deze eerste meting, zoals we van meet 
af aan erkenden, louter geconcentreerd op de mediabureaus. Het totale marktaandeel van ‘Digital’ in onze 
eerste benchmark bedroeg 25%.” 
 
Verbeteringen in deze tweede meting 
Uiteraard werd de garantie op volledige vertrouwelijkheid van de door de participerende agentschappen 
verstrekte gegevens behouden door de verzameling en de agglomeratie van de gegevens toe te 
vertrouwen aan de externe partner Fidelius. Maar de UMA Commissie Expertise bracht ook enkele 
belangrijke verbeteringen aan. Ten eerste: een hogere graad aan granulariteit van de gegevens door 
middel van metingen per trimester. En ten tweede werden er nieuwe participerende agentschappen 
opgenomen in deze studie, waarvan de activiteiten meer specifiek op de digitale kanalen zijn gericht: 
AdSomeNoise, blue2purple en Pivott. De perimeter van de studie wordt daardoor uitgebreid tot buiten de 
UMA om verder te streven naar een optimale representativiteit en de UMA nodigt opnieuw andere ‘players’ 
uit om ook bij te dragen tot deze declaratieve studie. 
 
Het onderstaande rapport is gebaseerd op de declaratie per kwartaal van de netto media-investeringen, 
exclusief technische kosten en honoraria, door de UMA-leden en de agentschappen AdSomeNoise, 
blue2purple en Pivott. Elk bureau heeft een tabel gerapporteerd met de totale investeringen van 
adverteerders en merken in 15 economische groepen zoals gedefinieerd in de Nielsen Media Data Bank, 
gespreid over de verschillende digitale kanalen: display, SEA, online video, sociale media en ‘other digital’.  
 
Meer details per kanaal kunnen verkregen worden bij de participerende agentschappen. 
De UMA presenteert u onderstaand globaal rapport, in de wetenschap dat alle contribuerende 
agentschappen de progressies van de marktaandelen per economische groep en per digitaal kanaal graag 
in detail met hun klanten zullen delen. 
 
"Laten we alvast anticiperen op sommige kritische reacties", besluit François Chaudoir, "Is het een perfecte 
maatstaf? - Nee. Is het een geloofwaardige en zorgvuldige meting? - Zonder twijfel. Willen we het nog 
beter doen op het gebied van granulariteit en representativiteit? – Dat zal blijken in de volgende publicatie.” 
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Het marktaandeel van de digitale kanalen stijgt naar 29,6% 
Door de verandering van perimeter van de meting is het onmogelijk om de exacte toename van het 
marktaandeel van digitale kanalen ten opzichte van 2019 te berekenen, maar de opsplitsing per kwartaal 
van het onderstaande rapport maakt het mogelijk om de vele sterke veranderingen tussen de periodes voor 
en tijdens de ‘lockdown’ te analyseren.  
We dienen te onderlijnen dat de totale markt voor media-investeringen in het tweede kwartaal met maar 
liefst 37% is gedaald. 
Het marktaandeel van ‘Digital’ bedraagt 29,6% over het hele eerste semester en is tijdens het tweede 
kwartaal zelfs gestegen tot 32,4% van de totale media-investeringen.  
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UM-leden en hun filialen die bijdroegen aan de gerapporteerde data in deze Benchmark Digital Investments: 
GroupM (Mindshare, Wavemaker, Maxus, Kinetic, Team l’Oréal), Mediabrands (Initiative, UM, Reprise, Rapport), Space, Dentsu 
Aegis Network (Isobar, Carat, Vizeum, Posterscope, iPospect), OmnicomMediaGroup, (OMD, PHD Media, Semetis), Havas Media, 
Publicis Groupe, (Zenith, Blue449), Serviceplan (Mediaplus, Mediascale), Zigt.  
Agentschappen die als partners bijdroegen aan dit rapport:  
AdSomeNoise, blue2purple, Pivott 
 
  

Period: 

Economical group Share of Tot Market 

%V %V %H %V %H %V %H index

FOOD 12.4% 9.5% 22.8% 7.5% 20.1% 12.3% 25.7% 128

ANIMALS 0.1% 0.2% 51.9% 0.2% 100.0% 0.2% 35.8% 36

BEAUTY - HYGIENE 4.8% 5.2% 32.5% 3.7% 25.6% 7.3% 39.7% 155

CORPORATE 0.1% 0.2% 97.9% 0.2% 100.0% 0.3% 96.3% 96

CULTURE, TOURISM, LEISURE, SPORTS 7.5% 6.4% 25.0% 6.8% 22.6% 5.7% 30.5% 135

DISTRIBUTION 15.4% 11.7% 22.4% 9.5% 20.2% 14.7% 24.9% 123

DIVERS 0.2% 0.2% 37.4% 0.3% 43.3% 0.1% 19.3% 45

ENERGY - FUELS 2.4% 3.1% 38.3% 2.4% 38.4% 4.1% 38.3% 100

MAINTENANCE HOME & OFFICE 3.1% 1.7% 16.4% 1.2% 15.6% 2.4% 17.0% 109

EQUIPMENT HOME & OFFICE 5.3% 5.4% 30.1% 5.6% 29.1% 5.1% 31.6% 109

CLOTHING - ACCESSORIES 0.7% 0.9% 37.0% 0.7% 49.0% 1.0% 29.9% 61

HEALTH - WELL-BEEING 4.9% 2.7% 16.6% 1.9% 10.5% 3.9% 27.3% 260

SERVICES 11.8% 10.4% 26.1% 11.6% 25.0% 8.8% 28.4% 114

TELECOM 8.8% 12.2% 41.0% 10.1% 39.9% 15.1% 42.0% 105

TRANSPORTATION 18.0% 22.8% 37.5% 25.7% 33.0% 18.9% 50.0% 151

(blank) 4.5% 7.2% 47.4% 12.6% 47.4% 0.0%

GRAND TOTAL 100.0% 100% 29.6% 100% 27.8% 100% 32.4% 116

Jan-Jun 2020 Q1 2020 Q2 2020

Share of Digital Share of Digital Share of Digital
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Hieronder geven we de evolutie weer van marktaandelen van de verschillende digitale kanalen: 
 

Evolution market shares of Digital Channels  
Jan-Jun 2020 

 

 
 
 
 
Binnen een globale markt die met 37% krimpt, groeien de marktaandelen van Video en Social. 
"We stellen enkele belangrijke verschuivingen vast", concludeert Stéphanie Radochitzki, Digital & 
Performance Strategy Director bij Mediabrands, "Display blijft het belangrijkste advertentiekanaal met bijna 
een derde van de investeringen, maar de daling in het tweede kwartaal brengt zijn marktaandeel naar een 
iets lager niveau dan vorig jaar. Daarentegen heeft ‘Social’ duidelijk een boost gekregen tijdens de covid -
periode, waardoor diens markaandeel stijgt tot boven dat van SEA. Video beleefde het tegenovergestelde 
scenario van Display met een slecht eerste kwartaal en een behoorlijke stijging tijdens het tweede. Al deze 
evoluties kunnen volgens ons grotendeels toegeschreven worden aan de repercussies van de lockdown 
die de reclamecampagnes van onze adverteerders en hun mediamix grondig door elkaar schudden. » 

 
 

 
Voor alle info : 
François Chaudoir - Voorzitter – tel bij Space : 02 663 57 30 
Nathalie L’hoir, Chairwoman UMA Commission Business – tel bij Mediabrands : 02 773 68 00 
Max Brouns - Coordination Manager - tel : 0475 97 12 40 
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Channels Share Rank Share Share index

Display 30.7% 1 32.0% 29.2% 91

Social 25.3% 2 24.1% 26.8% 111

SEA 22.6% 3 23.9% 20.8% 87

Video 16.1% 4 14.4% 18.4% 128

Other Digital 5.5% 5 5.8% 5.0% 87

Jan-Jun 2020 Q2 2020


