
TomTomBandit mee op reis met Endemol Beyond
in online reisprogramma Wander
Op maandag 22 februari lanceerde Endemol Beyond het eerste online premium reisprogramma van
Nederland: 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 heen gaan, met alleen een paspoort en een paklijst
voor hun koffer, beginnen ze aan een onvergetelijk avontuur. Elke week zijn er twee nieuwe afleveringen
te zien op het YouTube kanaal van Wander en op www.wander.network.

Vanaf Episode 4 (te zien vanaf 18 maart) gaat de samenwerking met TomTom Bandit in en wordt een
deel van de video content voor Wander opgenomen met de TomTom Bandit Cam.

Frank de Wit over de samenwerking met TomTom Bandit; 

Een uniek formatelement en essentieel onderdeel van Wander is het gebruik van persoonlijke en
authentieke vlogbeelden die de Wanderers zelf draaien tijdens hun reis. Jekrijgt hierdoor als kijker
echt het gevoel alsof je zelf met de crew op reis bent.We zijn op zoek gegaan naar een camera

http://www.wander.network/


waar makkelijk mee te reizen is, die supereenvoudig is in gebruik en die de beeldkwaliteit kan
leveren die we voor ogenhadden. In de TomTom Bandit vonden we al deze eigenschappen en was
eenpartnership snel gemaakt.

— Frank de Wit, Endemol Beyond

Patrick Stal over de samenwerking met Endemol Beyond; 

Met de TomTom BanditAction Cam wilden we niet alleen de allerbeste Action Cam maken die er is,
maarook de meest gebruiksvriendelijke. Hierdoor is hij niet alleen geschikt voortopskaters en
professionele snowboarders, maar ook voor gewone mensen die geenhalsbrekende toeren
uithalen. Toen Endemol Beyond ons benaderde voor een samenwerking in het format Wander
zagen we meteen een fit. Endemol Beyond gebruikt de camera op een natuurlijke manier en maakt
er fantastische content mee, zonder dat wij ons daar druk over hoeven te maken.

— Patrick Stal, TomTom Bandit

Wander.Network
Op het speciale YouTube-kanaal dat Endemol Beyond voor Wander lanceert vind je iedere maandag en
vrijdag een nieuwe aflevering. Met meer dan 100 video’s per jaar kun je 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
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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