
Nieuws: Gunstige zomer voor de entertainmentbranche 

 

Het slechte weer van de afgelopen weken heeft een positieve 

invloed op de verkoop van entertainmentproducten. Zelfs de 

muziekverkopen stegen in de voorbije anderhalve maand. Dit 

blijkt uit de scandata van GfK Benelux Marketing Services, die 

het onderzoeksbureau exclusief voor Muziek en Beeld verzamelde 

binnen haar panelmarkt. 

 

Vergeleken met dezelfde periode in 2006 steeg het aantal 

verkochte cd-albums in week 23 t/m 28 van dit jaar (dus tussen 

4 juni en 15 juli) met 3,2% tot 1.590.000 stuks (zie grafiek 

1). Voor deze cd's werd in totaal €19,6 miljoen betaald, een 

omzetplus van 3,5% (grafiek 2). Deze groei is niet toe te 

schrijven aan één (of een paar) sterke titel(s), maar blijkt 

in de volle breedte te hebben plaatsgevonden. De bestverkochte 

albums waren de compilaties Hitzone 41 en Zinderende Zomer Top 

100. Michael Bublé staat als eerste artiest op de derde 

plaats. Zie voor de complete top 10 grafiek 4. 

 

De film-dvd-markt was al stijgende, maar is in de meetperiode 

exceptioneel gegroeid. Vergeleken met vorig jaar werden er 20% 

meer dvd's verkocht. Dat aantal bedroeg dit jaar 2.850.000. 

Ook de inkomsten verbeterden met 20% tot €30,8 miljoen. 

Neverending Story ging, geholpen door zijn lage verkoopprijs, 

het meest over de toonbank, gevolgd door Zwartboek en Gangs Of 

New York. Alle tien topnoteringen staan in grafiek 5. 

 

De gamebranche had al geen reden tot klagen, maar de weergoden 

stuwden de spelverkopen in de zes gemeten weken met 44% op tot 

904.000 stuks. De bijbehorende omzet steeg met maar liefst 50% 

naar €23,1 miljoen. Dat is dus meer dan in week 23 t/m 28 aan 

cd's werd verkocht. De best lopende titels waren More Brain 

Training en Brain Training voor de Nintendo DS, gevolgd door 

Xbox 360-game Forza 2. Zie grafiek 6 voor de volledige top 10. 

 

Wat dit jaar naast de hogere entertainmentverkopen opvalt, is 

het feit dat er sprake is van een mindere zomer dan vorig 

jaar. Op verzoek van Muziek en Beeld heeft GfK een verband 

tussen deze fenomenen gezocht… en gevonden. Grafiek 3 maakt 

duidelijk, dat hoe groter het temperatuurverschil met de zomer 

van 2006 was, des te hoger de verkopen dit jaar uitvielen. 

Alle productgroepen volgden deze trend, waarvan video het 

sterkst. 


