
 

 

 

PERSMEDEDELING 
 10 oktober 2011 

 

Kanaal Z lanceert dubbele iPad-applicatie 
 

 
Kanaal Z op iPad biedt vanaf 14 oktober 2011 twee aparte applicaties aan : Kanaal Z, 
actueel nieuws over business, economie en geld  en Z beurs, interactieve opvolging van de 
favoriete aandelen en indexen    

 

• Kanaal Z : 
 

De drie hoofdblokken van Kanaal Z, met name Z Nieuws, Z Business en Z Expert,  zijn 
samengebracht in één mobiele toepassing. Via iPad heeft men toegang tot de 
economische en financiële actualiteit waar en wanneer hij/zij wil.  
Er is ook een uitgebreid nieuwsarchief beschikbaar. Elk nieuwsitem van de laatste 30 
dagen kan apart gedownload worden.  

 

• Z beurs: 
 

Deze handige app biedt de mogelijkheid om de beurs - met updates om de vijf minuten – 
mobiel te volgen. De gebruiker kan een strikt persoonlijke en beveiligde selectie van 
favoriete aandelen en indexen volgen in een soort heatmap en barometer. In één 
oogopslag krijgt hij/zij een duidelijk beeld van de situatie van die selectie.  

 
Kanaal Z/Canal Z biedt deze unieke dubbelapplicatie gratis aan dank zij de steun van Bolero. 
Dit is de online beleggingsservice van KBC Securities, de beursvennootschap van KBC 
Groep.  
 
Kanaal Z/Canal Z op iPad is een unieke digitale service van de enige Belgische 
nieuwszender voor de businesswereld.   

 
Beide zenders staan voor betrouwbare economische berichtgeving met een klare kijk op 
business, economie en geld. De vernieuwde aanpak resulteert in een trouw kijkgedrag. 
Wekelijks kijken er ongeveer 1.150.000 mensen; maandelijks kunnen Kanaal Z en Canal Z 
rekenen op 2.850.000 unieke kijkers. Met een gemiddeld dagbereik van 270.000 kijkers 
(bron: kleine audiometrie) bevestigen beide zenders dus een waardige plaats te hebben 
binnen het gehele tv-aanbod. 
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