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Kanaal Z website in volledig nieuw kleedje en
sterk uitgebreid

Kanaalz.be, de nieuwe Kanaal Z website, die op dinsdag 5 juni zal worden gelanceerd,
vervolledigt het nieuwsaanbod van knack.be. De e-redacties van Kanaal Z, Knack en Trends
(met Moneytalk) enz. zorgen voor de belangrijkste en meest recente nieuwsitems en
accurate informatie wat business, economie en geld betreft. Dag en nacht, non stop, 24 uur
op 24.
Door de hogere refreshrate en de content input van de andere nieuwsredacties, mikt de
nieuwe Kanaal Z website op een hoger aantal unieke bezoekers. Deze toename van het
multimediale aanbod is dan weer goed nieuws voor adverteerders, die in de toekomst op nog
meer kanalen terecht kunnen om hun boodschap uit te sturen.
De nieuwe website kanaalz.be bevat verder een schat aan informatie. Je vindt er niet alleen
een geïntegreerde tickerbalk met de meest actuele beurskoersen (aangeboden door Trends
Moneytalk), maar ook een video slider die de meest recente nieuwsitems toont en een groot
videoblok met gerelateerde reportages. Voorts kan je ook het meest bekeken item bekijken
en plaatst de site steeds enkele interessante stukken in de kijker.
Bovendien kan je als gebruiker op zoek gaan in het archief van Kanaal Z. Via een
vernieuwde zoekfunctie kan je selecteren op trefwoord, sector, programma en datum. Een
interessante nieuwigheid zorgt er dan weer voor dat je ook op naam van specifieke experten
en journalisten kan zoeken. Een gebruiksvriendelijke en interactieve navigatie zorgt ervoor
dat je nog sneller de info vindt die je zoekt.
Ook sociale media als Facebook en Twitter zijn nieuw op de Kanaal Z website. Dit onder
andere als extra hulpmiddel om de band met de verschillende communities (Z-HR, Z-Fiscaal,
Z-Ondernemen,…) in de toekomst verder aan te halen.
Tenslotte kan je er op elk moment terecht voor een volledige evenementenkalender die
up-to-date wordt gehouden door de Roularta evenementencel.

Contact
Tel.
Mailadres
Website

Alex Coene
Netmanager Kanaal Z
+32 2 467 57 17
alex.coene@roularta.be
www.kanaalz.be

Rik De Nolf
CEO Roularta Media Group
+32 51 26 63 23
rik.de.nolf@roularta.be
www.roularta.be

