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Roularta Media Group neemt aandelen Roularta Business 

Leads NV over 
 
 
Roularta Media Group neemt de aandelen over van Roularta Business Leads NV, een joint 
venture van Roularta en twee Nederlandse internet ondernemers, Stefano Verkooy en Paul 
Verhoeff. 
 
Ruim drie jaar is Roularta Business Leads NV actief op de Belgische markt en is reeds 
marktleider in lead generation voor zowel de business to business als business to consumer 
markt. 
 
Roularta Business Leads heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, de omzet is 
zeer hard gegroeid en er zijn inmiddels ruim 300 adverteerders van IBM, BMW tot aan SAP 
en Deutsche Bank. 
 
Omdat lead generation een snel groeiende online business is en past in de 360° strategie 
heeft Roularta besloten nu alle aandelen over te nemen. Roularta Media zorgt voor de 
reclameregie met een dedicated team dat ook een beroep kan doen op de lifestyle en news 
& business-equipes. 
 
Rik De Nolf, CEO van Roularta: ' Roularta Business Leads past naadloos in onze strategie, 
het is nu belangrijk om deze business volledig te integreren binnen Roularta. Ik wil Paul en 
Stefano bedanken voor de succesvolle samenwerking. Wij verwachten lead generation door 
te kunnen laten groeien als een van de pijlers van onze internetstrategie.' 
 
Paul Verhoeff: 'Roularta is een prachtig bedrijf met mooie databases en een heldere online 
strategie, ons product en propositie past hier perfect in. We hebben deze business snel en 
duurzaam laten groeien en het is nu een mooi moment om het stokje over te dragen. Ik ben 
ervan overtuigd dat Roularta met lead generation een mooie toekomst tegemoet gaat. We 
zijn nu actief in ICT, KMO, Management, Plus, Lifestyle, Medical en Personal Finance maar 
er zijn nog vele doelgroepen aan te boren. 
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