Het IAB TV doolhof
OTT, programmatic TV, SVOD… de termen in het TV
landschap vliegen je om de oren. Baan je een weg
door het doolhof van begrippen met deze infographic.

Apparaat

1.

Is er een TV?

Is de TV aangesloten
op het internet?

Ja

Nee

Voorbeelden zijn: Smart TV's, Apple
TV's, Google Chromecast, apparaten
zoals Roku en game consoles zoals
X-Box of PlayStation

Nee

Ok, stop de infographic!

2.

Dan is het een
Connected TV!

Ja

Dan heb je analoge TV

Bepaal jij zelf wanneer je
een programma kijkt?

Dan kijk je video
on demand

Ja

Nee

Zit je klaar met een bak
chips en de TV gids?

3.

Dan kijk je lineaire TV

Ja

Loopt het abonnement via een
kabelaar, zoals Ziggo of KPN?

MVPD

Ja

Nee

Wordt er TV gekeken via apps zoals
Chromecast, NPO Start of andere TV apps?

OTT

Ja

Reclame op TV
Zie je reclame op
je TV?

Kijk je on demand?

Ja

Ja

Nee

Je kijkt een lineaire
TV blok van
maximaal 12
minuten, ingekocht
op basis van een
GRP tarief.

Nee

Kijk je on demand?

AVOD, advertising
video on demand.
Je maakt dan
gebruik van een
gratis OTT dienst
zoals: RTLXL, NPO
start of KIJK.

Betaal je een
all-in prijs?

Ja

Ja

Nee

Nee

SVOD, Subscription
Video On Demand.
Je hebt dan een
abonnement voor
een dienst, zoals
Videoland of
Netflix.

TVOD, Transactional
Video On Demand. Je
koopt of huurt per
content item,
bijvoorbeeld een film
in de iTunes store.

Dan heb je een lineaire TV
zender gevonden zonder
reclame zoals BBC1

Adverteren op TV
Addressable TV

1.

Krijg je de nieuwste BMW te zien, maar
heb je helemaal niets met auto's?

Geen addressable TV

Ja

Nee

Krijg je wel reclames te zien
die precies bij jou passen?

Addressable TV of toeval!

Ja

Programmatic TV

2.

Koop je online video reclame op TV in
d.m.v. een belletje naar de publisher

Ja

Dat is een Fixed campagne met
een vaste prijs, vaste uitlevering.
Ook wel Managed / IO based.

Nee

Dan koop je in met behulp van een DSP
via een veilingmodel; Programmatic TV!

Legenda
Connected TV Een TV die is aangesloten via het internet.
Video on Demand Zelf bepalen wanneer je een programma of video kijkt, inclusief het
opnemen van een programma die je later terug gaat kijken.
Lineaire TV Klaarzitten met popcorn en wachten totdat je programma start op de tijd van de
TV gids.
Time Shifted Viewing Je programma op pauze zetten en daarna weer verder kijken.
MVPD Chique term voor een kabelaar, ofwel multichannel video programming distributor, die
ervoor zorgt dat je televisie kan kijken.
OTT Over The Top (letterlijk: over the settopbox), je televisie is aangesloten via het internet,
zonder dat er een kabelaar, ofwel zo'n settopbox, tussen zit (logisch toch?).
AVOD Advertising Video on Demand, video content kijken waarbij je niet betaald, maar er
advertenties getoond worden tijdens het kijken.
SVOD Subscription Video on Demand, hierbij kijk je eveneens video content, maar hier betaal
je middels een abonnement (denk aan: Netflix en Videoland).
TVOD Transactional Video on Demand, video content huren of kopen per item..
Addressable TV TV spots afgestemd op de kijker - de buren krijgen een ander reclameblok
te zien op dezelfde tijd dan jij.
Programmatic Video Advertising Geautomatiseerd video advertenties inkopen, om
consumenten te bereiken met de juiste boodschap, op de juiste persoon, op het juiste moment.
Programmatic TV Programmatic TV is een geautomatiseerde en data gedreven methode
voor het inkopen en uitserveren van advertenties op TV.

