
Cross border

communication: 

kansen in Duitsland 



mediamixx

mediamixx facts

➢ Opgericht in 1994
➢ 14 medewerkers (waarvan 4 

Nederlanders)
➢ 1 trainee, 1 collega met

ouderschapsverlof
➢ Alle medewerkers tweetalig
➢ Gespecialiseerd in Duits-Nederlandse

communicatie
➢ Belangrijkste sectoren: toerisme, 

industrie en diverse euregionale
projecten



Referenties

http://www.rtvnoord.nl/content/foto/groot/groot_110517-Takko.jpg


Inhoud

Algemene trends

Kansen op het gebied van:

• Print

• Online

• Social media

• Influencer relations

• Video

• Grensoverschrijdende initiatieven



Mediatrends n.a.v. corona



Mediaconsumptie stijgt



Reclame-inkomsten vallen weg 



Vrijheid voor creativiteit



Het einde van het perfectionisme



Volledige digitalisering



Groei internetgebruik



Kansen



Printmedia Duitsland 
• Printoplages dalen

• Digitale oplages (betaald) stijgen

• Waardering groeit

• Advertentieprijzen dalen

• Minder salespower

• Open voor nieuwe vormen van 

samenwerking

• Inkomsten verschuiven van advertenties

naar content

• Combinaties van print en online

➢ Biedt kansen!



Kans: open voor Nederlandse topics



Kans: speciale prijzen voor 
Nederlandse klanten



Kans: creatieve ideeën voor reclame

„We moeten af van de 
klassieke ooradvertentie“

- Eigen content redactie

- Research voor klanten

- Evenementen

- Ideeën van de klanten



Kans: minder lezers, meer doelgroep

Droomparken



Kans: magazines



Kans: magazines



Kans: op weg naar digitaal



Online gebruik Duitsland



Kans: video – prijzen dalen



Kans: videomarketing



Kans: podcasts – audioformats zijn booming



Native ads
in D: groot bereik



Kans: 
virtual reality



Social media Duitsland 



Social media: inspiratie en informatie



Social media: Instagram 



Social media: TikTok verdubbeld



Kans b2b: focus op LinkedIn
LinkedIn heeft XING ingehaald! 



Social media: humor als kans



Influencers: nieuwe doelgroepen



Influencers: nieuwe doelgroepen



Grensoverschrijdende projecten



Grensoverschrijdend project

Antenne Niederrhein (Kreis Kleve)
Regio 8 (Achterhoek)
RN7 (Rijk van Nijmegen)



Grensoverschrijdend online portaal



Grensoverschrijdend netwerken

Samenwerking tussen zes NL-DE 
businessclubs tussen de Achterhoek en 
München

Toonbeeld van solidariteit
anno 2021!



Boekentip ter afsluiting



Onze voucher: actie op maat

Persactie/contentproductie/landing page

- Eerste stap: check van de behoefte

- Tweede stap: beslissen welke actie het wordt
(of welke combinatie zinvol is)

- Derde stap: realiseren van de actie

- Vierde stap: factuur naar Edwin



Persactie als…

…je nieuwswaarde hebt.

Inclusief

- Advies onderwerp en 
tijdstip

- Research, tekst en 
afstemmen

- Verspreiding aan 
relevante media (online 
en offline) 

- Contact opnemen met
redacties



Contentproductie als…

…je geen actuele
nieuwswaarde hebt.

Inclusief

- Overleg m.b.t.  
onderwerpen

- Schrijven Duitse
content (interviews, 
blogs etc.)

- Advies over waar je de 
content kunt delen



Landingpage als…

...je dingen moet uitleggen of je 
een online campagne uitvoert.

Inclusief

- Advies inhoud

- Duitse tekst

- Check of jouw
kwaliteitskenmerken duidelijk
zijn

- Zijn er Duitse
betaalmogelijkheden
aanwezig?

- Is het taalgebruik correct?



Vragen?



Viel Erfolg en succes!


