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Kanaal Z en Canal Z nu ook te bekijken op TV Overal van
Belgacom

Vanaf woensdag 18 september voegt Belgacom enkele nieuwe zenders toe aan het reeds
bestaande TV Overal aanbod, waaronder ook Kanaal Z en Canal Z. Zo kan men in de
toekomst binnen het ruime aanbod van Belgacom, het bijzondere en gespecialiseerde
aanbod van Canal Z en Kanaal Z live volgen op zijn tablet, pc of smartphone.
Thuis kan dat met een standaard wifi-verbinding, onderweg connecteert men zijn
smartphone eenvoudig met het 3G/4G Proximus netwerk of één van de 600.000 nationale
wifi Fon Spots.
TV Overal is beschikbaar op pc via www.tvoveral.be en op tablet of smartphone via de gratis
TV Overal-applicatie.
Met de komst van Belgacom TV Overal verruimen Kanaal Z en Canal Z het comfort van hun
digitale volgers en media gebruikers. Naast deze nieuwe dienst van Belgacom, konden de
kijkers programma’s reeds (her)bekijken via Yelo TV en Z-On Demand. Zo is de Z-On
Demand applicatie een handige tool waarmee men op elk moment de belangrijkste
programma’s uitgesteld kan bekijken via de rode knop.
Hierbij scoren ook extra Kanaal Z- en Canal Z-applicaties als Z-Beurs en Immovlan TV erg
goed. Immovlan TV is bijvoorbeeld een attractieve en gebruiksvriendelijke applicatie,
waarmee men op zoek kan gaan naar zijn droomwoning, aangepast aan zijn wensen en
budget.
Op al deze manieren zetten Kanaal Z en Canal Z de digitale evolutie verder en zijn deze
sterke zakenzenders meer dan ooit interactief om zo de echte informatiezoeker uit het
bedrijfsleven verder te bedienen.

Kanaal Z en Canal Z, brengen als enige business zenders in Vlaanderen, Wallonië en
Brussel het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en
geld. Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks gemiddeld 287.000 kijkers en op weekbasis

1.385.000 kijkers (bron CIM audiometrie), en zijn hiermee samen de grootste digitale
zenders van het land.
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