
Endemol Shine en MTV brengen Nederlands
grootste online reisprogramma Wander naar tv
Na miljoenen views te hebben verzameld op YouTube is het reisprogramma Wander vanaf

maandag 5 juni dagelijks om 16.30 uur te zien bij Viacom-zender MTV. In Wander beleven

presentatoren, acteurs, vloggers, modellen en andere influencers spectaculaire avonturen in de

mooiste uithoeken van de wereld.

Zo reist MTV-host Kay Nambiar samen met Guido Spek (GTST) af naar Cuba, duiken Kaj

Gorgels (bekend van MTV’s Dutch Ridiculousness) en 3FM-DJ Kaj van der Ree met haaien in

Zuid Afrika, stappen Kim Feenstra en Veronica van Hoogdalem in de bizarste achtbanen van

Japan en gaan Tess Milne en haar tweelingzus Lisa op zoek naar het Noorderlicht in IJsland.

De samenwerking rondom Wander sluit goed aan bij ons merk. Niet alleen
weten we dat reizen een belangrijk thema is in het leven van de MTV-kijker,
het is ook een logische cross-over tussen linear en online. Wat het voor ons
extra interessant maakt, is dat Wander verschillende influencers volgt die al
verbonden zijn aan MTV. Zo is Kay Nambiar al jaren MTV presenter en is Kaj
Gorgels te zien als co-host in Dutch Ridiculousness.
— Saskia Baaij-Verhoeven, Head of Youth of Music / MTV Benelux

http://www.youtube.com/wandernetwork


Deze ontwikkeling laat zien dat YouTube al steeds meer professionele content
biedt. Formats als Legends of Gaming (ESN), Concentrate (RTL) en dus ook
Wander kunnen zich vrij ontwikkelen op YouTube, maar zijn kwalitatief zo
hoogwaardig dat ze de overstap naar de traditionele media makkelijk aan
kunnen.
— Frank de Wit, Hoofd EndemolShine Beyond Nederland

Wander wordt geproduceerd door Endemol Shine Beyond, het digital first label van Endemol

Shine Nederland. Alles over Wander vind je op www.wandertravel.nl.

Uitzending: Wander is vanaf 5 juni van maandag t/m donderdag om 16.30
uur en op zaterdag om 11.00 uur te zien bij MTV.

http://www.wandertravel.nl/
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Contact

Wander | Hét meest verrassende online reisplatform van Nederland!

Wander op YouTube

Wander op Instagram

Wander op Facebook

Wander op Twitter

Eva Peters
Eva.Peters@endemolshine.nl
0651312391
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OVER ENDEMOLSHINE BEYOND

Endemol Shine Beyond is een label van Endemol Shine dat zich toelegt op ontwikkeling, productie en exploitatie
van online kanalen en content, verspreid over platforms als YouTube, Facebook, Instagram. In Nederland
produceert Endemol Shine Beyond o.a. Wander, Legends of Gaming, de EDivisie en diverse programma’s voor
Linda.tv en RTL. En wordt er samengewerkt met toonaangevende zakelijke partners als KPN, Samsung, de
Nationale Postcode Loterij, Coca Cola, Unilever, TomTom en vele andere partners.

Over Viacom Benelux
Viacom Benelux is onderdeel van Viacom International Media Networks, in de Benelux heeft Viacom in haar
merkenportfolio: Nick Jr., Nickelodeon, MTV, Comedy Central en Spike. Als een van ’s werelds meest
toonaangevende entertainment content organisaties weten we wat onze kijker zoekt en leveren over de hele
wereld televisie, motion pictures en een breed aanbod van digitale media. Voor alle zenders in onze portfolio
voeren we een lokale strategie waarbij we kijken welke shows en activiteiten het beste passen bij onze fans in
Nederland en België. Viacom Benelux bereikt haar fans met een basis zenderpakket via MTV, Nickelodeon, Nick
Jr., Spike en Comedy Central. Met een extra
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