
Nieuws: Media Markt geeft gratis dvd-speler bij nieuwe 

Borsato-dvd 

 

De nieuwe dvd van Marco Borsato heeft een ppd van €19,30 en 

zou de consument volgens de krapste calculaties dus minimaal 

€29,90 moeten kosten. Wie snel is, hoeft echter maar de helft 

van dit bedrag uit te trekken. Zien is op de dag van release 

inzet van een nieuwe prijzenoorlog. Ook wordt er het een en 

ander bij de dvd weggegeven en wordt de dvd zelf ingezet als 

give-away. 

 

Zo trekt de Nederlandse Boeken Club de aloude wervingsactie ‘5 

toptitels voor maar €5,-’ uit de kast, maar doet daar Zien 

gratis bij. Free Record Shop biedt, zoals eerder gemeld, in 

een beperkte oplage een exclusief ‘filmsetboekje’ gratis aan 

bij de dvd, die bij de keten een initiële verkoopprijs had van 

€27,95 (€14,99 bij inlevering van 735 Freebees). Zien is bij 

Albert Heijn verkrijgbaar voor €17,99 bij inlevering van 1000 

Airmiles en ook Kruidvat en Bart Smit storten zich vol op het 

prijswapen: zij hanteren een prijs van nét onder de €15,-. 

Media Markt doet daar nog een schepje bovenop. De Borsato-dvd 

kost er €17,-, maar per filiaal ontvingen de eerste paar 

honderd kopers vandaag een gratis Thomson-dvd-speler. 

Vergeleken bij deze acties zal niemand meer wakker liggen van 

de door Blokker in haar folder gecommuniceerde prijs van 

€24,99. Overigens constateert de Muziek en Beeld-redactie dat 

diverse retailers, waaronder Free Record Shop en bol.com, hun 

prijzen inmiddels naar beneden hebben bijgesteld. 

 

Tijdens de dvd-presentatie, gisteravond in het Amsterdamse 

Tuschinski, kreeg Marco Borsato een Airplay Award uitgereikt 

door mediapartner Sky Radio. Hij mag zich, met 17.500 ‘plays’, 

de bestgedraaide artiest ooit op de non-stopzender noemen. 

Alleen de hit Margherita kwam al 2000 keer voorbij. Zelf 

deelde Borsato edelmetaal uit aan zijn vaste componist John 

Ewbank, tekstschrijver Han Kooreneef, Universal Music-

president/ceo Theo Roos en de clipregisseurs Theo van Gogh, 

Dick Maas, Matthijs van Heijningen jr. en Johan Nijenhuis. Op 

de onderscheiding stond een verkocht aantal van 240.000 

exemplaren (driemaal platina) vermeld, maar zelfs het via 

Muziek en Beeld bekendgemaakte aantal van 270.000 is inmiddels 

ruimschoots overtroffen. Er zijn door diverse bij- en 

nabestellingen meer dan 320.000 exemplaren van Zien 

uitgeleverd. Deze (voor)leveringen zijn volgens Bart Engel, 

manager commercial affairs, zeer voorspoedig verlopen, waaruit 

zou blijken dat er verbetering zit in de eerdere logistieke 

problemen van de major. Ook geeft Engel aan ‘positief verrast’ 

te zijn door het feit dat de dvd niet op grote schaal 

voortijdig werd verkocht. “Enkele heel kleine incidentjes 

waren snel de kop ingedrukt, daar heeft niemand last van 

gehad.” 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-ruim-270-000-marco-borsato-dvds-uitgeleverd-muziek-en-beeld/


 

Reacties op het bovenstaande zijn te lezen in de komende 

Muziek en Beeld, die volgende week verschijnt. 

https://www.wernerbros.biz/werk/artikel-borsato-dvd-al-op-eerste-verkoopdag-viervoudig-platina-voor-topwerk-zijn-het-net-hoeren-muziek-en-beeld/

