
Endemol Beyond lanceert premium online
reisprogramma
Opmaandag 22 februari lanceert Endemol Beyond het eerste
online premium reisprogramma vanNederland: Wander. 
Het platform Wander stuurt duo's bestaande
uit verschillende 'influentials', zoals vloggers, bloggers, acteurs, modellen,
fotografen, zangers, presentatoren en andere verrassende karakters op een
onverwachte ontdekkingsreis naar een bijzondere bestemming. Zonder
zelf te weten waar ze heengaan, met alleen een paspoort en een paklijst voor
hun koffer, beginnen ze aaneen onvergetelijk avontuur. Elke week zijn er twee
nieuwe afleveringen te zien op het YouTube kanaal van Wander en op
www.wander.network.
Tijdens hun trip ontmoeten de reizigers excentrieke locals, 

ondernemen ze verrassende activiteiten en beleven unieke ervaringen, zonder dat ze van te voren weten
wat hen te wachten staat. Op het Wander platform zijn de belevenissen van de Wanderers op de



meest koude, tropische, rustgevende, extreme en/of mooie plekken ter wereld te volgen.

Wanderers
In de eerste afleveringen gaan o.a. YouTuber Giel de Winter (StukTV), presentator Eddy Zoey, YouTuber 
Kelvin Boerma (Cinemates), actrice Pip Pellens, acteur Pim Wessels, presentatrice Tess Milne,
presentator JayJay Boske, de bloggende zusjes Serena, Tara en Larissa Verbon, glamourmodel Zimra
Geurts, fotografe Myrthe Mylius, vlogster Anna Nooshin, blogster Yara Michels, beautyblogster Mascha
Feoktistova (Beautygloss), foodblogster Frances Lichtenberg (Foodgloss) en YouTube duo Martijn
Manschot en Niels Oosthoek (Gierige Gasten) als 'Wanderers' voor het platform op pad.

Wander.Network
Op hetspeciale YouTube-kanaal dat Endemol Beyond voor Wander lanceert vind je iederemaandag en
vrijdag een nieuwe aflevering. Met meer dan 100 video’s per jaar kunje iedere week nieuwe inspiratie
opdoen voor een volgende reis of gewoon genieten van al het moois dat deze wereld te bieden heeft.

Wander is daarnaast ook te volgen via Facebook, Twitter en Instagram. Al deze kanalen komen samen
op de website Wander.Network.

Het doel is om het platform op termijn uit te breiden met andere (short format) reisprogramma's die naast

http://wander.network/
https://www.instagram.com/wander.network/
https://twitter.com/WanderNetwork
https://www.facebook.com/Wander.Network
https://www.youtube.com/channel/UCAoKp1HjdoJ2oveJq84i-Zw
https://www.instagram.com/nielsoosthoek/
https://www.instagram.com/martijnmanschot
https://www.instagram.com/foodgloss/
https://www.instagram.com/beautygloss/
https://www.instagram.com/yara_michels/
https://www.instagram.com/annanooshin/
https://twitter.com/myrthemylius
https://www.instagram.com/zimrageurtsss/
https://www.instagram.com/larissaverbon/
https://www.instagram.com/taraverbon/
https://www.instagram.com/serenaverbon/
https://www.instagram.com/jayjayboske/
https://www.instagram.com/tessmilne
https://twitter.com/pim_wessels
https://www.instagram.com/pippellens/
https://www.instagram.com/kalvijn/
https://twitter.com/eddyzoey
https://www.instagram.com/gielstuktv/


de huidige serie gaan lopen.
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OVER ENDEMOL BEYOND

Endemol Beyond is een internationaal Premium Channel Network (PCN) dat zich toelegt op ontwikkeling en
exploitatie van online kanalen en -content, verspreid over platforms als YouTube, Twitter, Yahoo, MSN en
Dailymotion. Het netwerk omvat ruim 400 digitale videokanalen, met circa 27 miljoen abonnees en maandelijks
meer dan 400 miljoen views. Daarbij wordt samengewerkt met toonaangevende creatieve en zakelijke partners,
zoals Pitbull, Michelle Phan, MattyBVlogs, San Pellegrino, Hyundai en Coca Cola.

Endemol Beyond biedt zowel originele web based videocontent als bestaande titels, waaronder Wipeout, Mr.
Bean en Fear Factor. De Nederlandse activiteiten van Endemol Beyond staan onder leiding van Jurian van der
Meer, commercial director van Endemol Shine Nederland Mediagroep.
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