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PERSBERICHT 
 

Voor onmiddellijke verspreiding 
 
Rossel Advertising stelt Data SherloQ voor, segmenten die speciaal omwille van hun kwaliteit 
geselecteerd werden. Slechts één klik verwijderd! 
 
Data SherloQ is de nieuwe "data"-oplossing van Rossel Advertising en bestaat uit een reeks gemakkelijk 

toegankelijke, kwalitatieve segmenten. Data SherloQ biedt 5 segmenten aan, die aan de behoeften van 

onze klanten beantwoorden: de "Green Addicts", de "Car Buyers", de "Active families", de "Home 

Switchers" en "Living Area". 
 
Data SherloQ is het resultaat van een doorgedreven denkoefening door ons gespecialiseerd team m.b.t. 

het onderzoek en de extractie van kwaliteitsgegevens. Dankzij de diversiteit van onze sites en dankzij de 

Cxense-technologie zijn wij in staat om gegevens te verzamelen die uniek en representatief zijn voor de 

Franstalige Belgische bevolking. Data SherloQ biedt gegevens i.v.m. gedrag en intenties, welke 

voortspruiten uit onze hoofdmerken, die iedere week meer dan de helft van deze bevolking bereiken. 
 
De "Green Addicts", milieubewuste mensen, zijn surfers die artikels lezen over groene energie, 

klimaatmarsen, enz. De "Car Buyer" is een bezoeker die zich specifiek in de aankoopfase van een auto 

bevindt en die duidelijke aankoopintenties vertoont op onze Gocar- en Vlan-sites, terwijl in het segment 

"Active families" de ouders worden geïdentificeerd die meer dan 5 artikels raadplegen die betrekking 

hebben op het ouderschap en het gezinsleven. 
 
De "Home Switchers" zijn daarentegen op de uitkijk naar meldingen omtrent nieuwe woningen en 

hebben al afspraken met vastgoedmakelaars vastgelegd. Het segment "Living Area", tenslotte, is in 

staat om 1,7 verblijfplaatsen te identificeren per bezoeker, verdeeld tussen woonplaats en 

werkplaats, met name dankzij de vele online diensten en lokale kranten die we aanbieden. 

 
De Rossel Groep wil eerst en vooral ultra performante en precieze segmenten op de markt 

aanbieden, op basis van de veelheid aan informatie en de rijke inhoud van onze websites. Andere 

segmenten worden momenteel samengesteld, in functie van het nieuws, interesses, 

maatschappelijke fenomenen, en zouden tegen het einde van het jaar het daglicht moeten zien om 

steeds meer aan de behoeftes van onze klanten tegemoet te komen. 
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