
www.gfkbenelux.nl 

Maikel Verhaaren 
GfK Retail and Technology

Digitalisering van entertainment
content stelt de entertainment
industrie, retailers, mediabedrij
ven en consumenten steeds voor 
nieuwe uitdagingen én vragen.

Deze Reality Check was door  
GfK Retail and Technology en 
Entertainment Business georgani-
seerd om zoveel mogelijk vragen 
te beantwoorden.
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Thema: de belangrijkste
ontwikkelingen in de reisbranche

Meer informatie?
Bel Ronald Zitvast bij GfK:
020 713 3000. Of mail naar:
ronald.zitvast@gfk.com

De jongste editie van Reality Check, 16 november bij GfK Retail and 
Technology in Amstelveen, bracht veel entertainmentbranchegenoten  
op de been. Zij werden in één middag bijgepraat over een ‘hot topic’: 
entertainment (muziek, films en games) on demand. Maikel Verhaaren, 
manager entertainment bij GfK, ging in op de onderwerpen Traditioneel, 
Online en Multitasking.

Traditioneel: De totale fysieke omzet  
via traditionele kanalen staat steeds verder 
onder druk. Zo is bij fysieke retailers de 
afgelopen 10 jaar onder meer de omzet 
aan fysieke muziekdragers gehalveerd. 
Online: De Nederlandse consument is in 
rap tempo online gegaan en hoewel de  
traditionele kanalen nog steeds het groot
ste aandeel in omzet uit fysiek product 
hebben, leveren zij elk jaar in ten gunste 
van online retailers (inmiddels goed voor 
20% van de omzet). Het totale bedrag  
dat aan fysieke dragers wordt uitgegeven, 
daalt.
Multitasking: de daling van de muziek
markt staat in schril contrast tot de ver
veelvoudiging die de afgelopen 7 jaar heeft 
plaatsgevonden in de verkoop van draag
bare mediaspelers. Per speler wordt echter 
al jaren minder dan 1 download verkocht.

Ook de totale verkoop van games daalt. 
Ondanks de groei van online en digitaal  
én van het aantal verkochte apparaten 
waarop games kunnen worden gespeeld.
In de filmbranche neemt de omzet uit  
digitaal product momenteel toe dankzij  
de opkomst van video on demand en de 
supersnelle acceptatie van een nieuwe 
generatie tv’s. Die beeldschermen geven 
toegang tot nieuwe businessmodellen.

Op alle markten verschijnen steeds meer 
nieuwe aanbieders, voor wie entertainment 
een middel is en niet alleen een doel.  
Ook bij consumenten verandert het 
gebruik: bezit van… wordt steeds meer 
verdrongen door toegang tot...
GfK verwacht dat de digitale entertainment
omzet binnen nu en vier jaar zal verdrie
voudigen tot € 254 miljoen. De grootste 
groei zit in film en gaming, ondanks dat 
streamingdiensten een nieuwe impuls  
aan de muziekmarkt zullen geven.  
Binnen nu en vier jaar zal online (fysiek en 
digitaal) meer worden omgezet dan binnen 
traditionele kanalen.

Spotify met zijn enorme aanbod en de op 
bundelverkoop gebaseerde mp3dienst  
van Vodafone zijn twee van die muziek
initiatieven, terwijl uitgeverij Sanoma net 
met Gametron is begonnen. UPC en  
The Entertainment Group storten zich op 
video on demand. Tijdens Reality Check 
ontvouwden vertegenwoordigers van al 
deze initiatieven hun plannen.
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