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Alleen	  zien	  wat	  je	  boeit	  met	  vernieuwd	  portaal	  TVblik	  

KIJKCIJFER:	  TIEN	  MILJOEN	  

Geen	  kandidaten,	  geen	  jury	  en	  geen	  prijzen.	  En	  toch	  tien	  miljoen	  kijkers.	  Hoe	  doen	  ze	  dat	  bij	  
TVblik?	  Het	  portaal	  dat	  de	  internetgebruiker	  de	  weg	  wijst	  naar	  zijn	  favoriete	  tv-‐aanbod,	  is	  
vernieuwd.	  Alles	  is	  nu	  nóg	  makkelijker	  en	  overzichtelijker.	  Zó	  wees	  TVblik	  het	  afgelopen	  jaar	  tien	  
miljoen	  bezoekers	  de	  weg	  naar	  hun	  eigen	  smaak.	  	  Ideaal	  voor	  de	  selectieve	  tv-‐kijker	  die	  meer	  te	  
doen	  heeft	  dan	  alleen	  tv	  kijken,	  maar	  ook	  niks	  wil	  missen.	  Allemaal	  gratis!	  
	  
TVblik	  biedt	  het	  meest	  complete	  en	  overzichtelijke	  overzicht	  van	  het	  volledige	  Nederlandse	  tv-‐
aanbod.	  Even	  aanklikken	  waar	  je	  belangstelling	  naar	  uitgaat	  en	  het	  portaal	  verwijst	  je	  naar	  
programma’s	  die	  je	  zullen	  boeien.	  Dat	  is	  dus	  gericht	  kijken,	  zonder	  reclame-‐onderbrekingen,	  zonder	  
nutteloze	  aankondigingen	  of	  verspilde	  wachttijden.	  Zelf	  noemen	  ze	  het:	  selectief	  	  tv-‐kijken	  met	  je	  
eigen	  smaak	  als	  leidraad.	  Zo	  zie	  je	  precies	  wat	  je	  de	  moeite	  waard	  vindt!	  
	  
Met	  TVblik	  surf	  je	  namelijk	  direct	  naar	  de	  uitzending	  die	  je	  hebt	  gemist.	  Of	  het	  nu	  een	  programma	  
van	  een	  publieke	  of	  een	  commerciële	  zender	  is	  :	  TVblik	  zet	  het	  hele	  Nederlandse	  aanbod	  handig	  op	  
een	  rijtje.	  	  
	  
Sinds	  de	  start,	  vijf	  jaar	  geleden,	  kende	  TVblik	  een	  voortdurende	  groei.	  Steeds	  meer	  bezoekers	  wisten	  
het	  portaal	  te	  vinden.	  Door	  toepassing	  van	  vernieuwde	  technieken	  werd	  het	  ook	  steeds	  
gemakkelijker	  om	  TVblik	  te	  gebruiken.	  Lekker	  praktisch,	  ook	  voor	  wie	  niet	  zo	  thuis	  is	  op	  het	  web.	  
	  
Volg	  je	  een	  bepaalde	  serie?	  Meld	  het	  bij	  TVblik	  en	  je	  krijgt	  een	  mailtje	  zodra	  er	  een	  	  nieuwe	  
aflevering	  uit	  de	  reeks	  op	  het	  scherm	  komt.	  Ben	  je	  fan	  van	  een	  artiest?	  Supporter	  van	  een	  sportheld?	  
Of	  volg	  je	  een	  schrijver	  of	  een	  politicus?	  Het	  kopstuk	  van	  je	  bedrijf,	  misschien?	  Zet	  een	  handige	  
TVblik-‐wekker	  en	  je	  krijgt	  een	  seintje	  als	  	  je	  held	  op	  het	  scherm	  verschijnt.	  Even	  geen	  tijd?	  Via	  het	  
portaal	  bekijk	  je	  later	  wat	  je	  hebt	  gemist.Tvblik	  wijst	  je	  de	  weg.	  
Wie	  zijn	  mening	  over	  het	  televisie-‐aanbod	  met	  anderen	  wil	  delen,	  kan	  terecht	  op	  het	  forum	  van	  
TVblik.	  Daar	  lees	  je	  ook	  wat	  anderen	  ervan	  vinden,	  want	  het	  forum	  is	  een	  plein	  van	  meningen:	  voor	  
iedereen	  toegankelijk.	  
	  
Meer	  weten	  over	  het	  gemak	  en	  het	  tijdbesparende	  televisie	  kijken	  via	  TVblik?	  Of	  heb	  je	  
belangstelling	  voor	  de	  praktische	  ‘wekservice’	  die	  je	  inlicht	  als	  je	  favoriete	  programma	  of	  idool	  te	  
zien	  is?	  Neem	  een	  kijkje	  	  op	  www.tvblik.nl	  en	  tv-‐kijken	  wordt	  een	  stuk	  leuker!	  
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Noot	  voor	  de	  redactie	  (niet	  voor	  publicatie):	  
Voor	  nadere	  informatie	  en	  beeldmateriaal	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Piet-‐Wim	  Klaver	  van	  TVblik,	  
email:	  pietwim@tvblik.nl	  


