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KANAAL Z / CANAL Z START NIEUW  

LIFESTYLE-PROGRAMMA   
 
 
 
Vanaf dit najaar start Kanaal Z / Canal Z met een nieuw programma in de Z-Lifestyle- 
rubriek: Inventory.  
 
Het wekelijkse weekendprogramma wil een verschil maken in het huidige lifestyle-aanbod op 
televisie door een andere aanpak in zowel content als visuele identiteit. Thema’s als 
interieur, design, beauty, mode, technologie, food en cultuur worden belicht vanuit originele 
invalshoeken en gesprekken met gepassioneerde individuën. De beeldtaal onderscheidt zich 
door een artistieke aanpak en een frisse, speelse esthetiek die de clichés uit de weg gaat.  
 
Z-Lifestyle/Inventory wordt opgevat als een inventaris van de boeiende persoonlijkheden in 
de creatieve en lifestyle industrie en hun bewogen verhalen. Het tv-magazine van 15 
minuten zal telkens vier tot vijf originele reportages bevatten met de focus op inspirerende 
concepten en de creatie van ervaringen, producten en cultuur waarbij kwaliteit en kennis 
centraal staan.  
 
Voor de werving van partners voor Z-Lifestyle/Inventory, doet Kanaal Z / Canal 
Z  exclusief beroep op Transfer. De reclameregie biedt vanaf heden partnershippakketten 

op maat.  Deze kunnen bestaan uit spots, sponsoring en branded content.       
 

Over Kanaal Z / Canal Z  
 
Kanaal Z / Canal Z is een televisiestation dat informeert over bedrijven, economie en 
financiën. Het is tevens een inspiratiebron bij het zaken doen, 24 uur per dag en zeven 

dagen per week. Kanaal Z / Canal Z behoort tot Roularta Media Group en is te bekijken via 

alle Belgische digitale televisieplatformen, alsook online en mobiel. Kanaal Z / Canal Z 

bereikt bijna 300.000 kijkers per dag, 1,3 miljoen per week en 3,1 miljoen per maand en 

heeft een sterke affiniteit met de hoogste sociale groepen en opleidingsniveaus.    
 
Over Transfer 
 
Transfer is de eerste en enige reclameregie voor thematische televisie en video in België. 
Transfer focust op het aanbieden van premium content en werft adverteerders voor zenders 

als Acht, National Geographic en njam!.  Hoofdaandeelhouder van Transfer is FOX 

International Channels (FIC), deel van News Corporation. 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
Contact Birgitta De Smet 

Transfer 
Alex Coene 
Netmanager Kanaal Z 

Rik De Nolf 
CEO Roularta Media 
Group 

Tel. +32 3 613 22 52 
+32 475 41 46 71 

+ 32 2 467 57 17 32 51 266 323 

Mailadres birgitta@mytransfer.be Alex.coene@roularta.be Rik.de.nolf@roularta.be 

Website www.mytransfer.be www.kanaalz.be www.roularta.be 

 
 
 


