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Wie shopt, luistert vooraf naar de radio
Gaat u met de auto naar de supermarkt? En staat uw radio aan? 

Dan bent u zeker niet alleen. Een nieuw onderzoek van GfK toont aan 

dat de meeste shoppers voor hun winkelbezoek uitgebreid met radio 

in contact komen. Varia vat de belangrijkste conclusies voor u samen.

GFK BRENGT DE MEDIA-ACTIVITEITEN ROND WINKELTRIPS IN KAART

het gezelschap van radio genieten. Bovendien leert 
het onderzoek ons dat de meeste Belgen tijdens 
de uren met het hoogste radiobereik winkelen. Met 
name de ochtend- en de avondspits op de radio 
bieden heel wat kansen, vooral voor fast moving 
consumer goods, een categorie die bijna altijd voor 
televisie kiest. Adverteerders weten nu dus perfect 
wanneer ze reclamezendtijd moeten boeken, als 
ze fris in het geheugen van hun doelgroep willen 
zitten,” vult Stefan Delaeter aan.

Koning auto
Luc Goessens, managing consultant ad hoc/
consumer experiences bij GfK, ziet een dubbele 

wat iedereen intuïtief al aanvoelde, wordt nu 
bevestigd: radio is het massamedium dat 

het dichtst op het aankoopmoment zit. “De meeste 
mensen die een warenhuis binnenstappen, hebben 
in de uren daarvoor naar de radio geluisterd”, zegt 
Stefan Delaeter, research manager bij Var. “Andere 
massamedia zoals tv, krant, magazines of internet 
scoren in het GfK-onderzoek beduidend lager.” 

slim adverteren
“Om precies te zijn: liefst 71% van de winkeltrips 
van 18- tot 54-jarigen wordt voorafgegaan door 
radioluisteren. Dat cijfer omvat enerzijds de 
mensen die in de loop van de twee uur voor het 
winkelbezoek thuis of op een andere locatie de 
radio opzetten, anderzijds degenen die dat enkel 
onderweg doen en tot slot ook zij die de hele tijd van 

684 winkeltrips in  
de categorie 18-54
Het onderzoek van GfK peilde bij 
953 respondenten die binnen hun gezin 
verantwoordelijk zijn voor de alledaagse 
aankopen naar hun mediaconsumptie 
voor een supermarktbezoek. Van 
29 november t.e.m. 17 december 2012 
kregen de leden van het GfK 
ComsumerScanPanel elke avond een 
e-mail toegestuurd. Als ze die dag naar 
de supermarkt waren geweest, vroeg 
GfK hen aan de enquête deel te nemen: 
wat hadden ze voordien gedaan, welke 
massamedia hadden ze geconsumeerd, 
hoe hadden ze zich verplaatst en hoe 
laat kwamen ze in het warenhuis aan. 
In totaal werden er 1.102 winkeltrips 
geregistreerd, waarvan 684 in 
de reclamedoelgroep 18-54. 

Vooraf: radio laatste contact
In de laatste twee uren voor we naar de winkel 
gaan (thuis, op het werk of op een andere 
locatie) en we vaak ook ons boodschappenlijstje 
opstellen, luisteren we vooral naar de radio. 
Dat is met name in 37% van de onderzochte 
winkelbezoeken het geval. Op ruime afstand 
volgen internet, tv, krant en magazines.
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Onderweg:  
shoppers nemen de auto
Of we nu inkopen doen voor de week, voor de 
maand of omdat we dringend iets nodig hebben: 
75% van de Belgen (18-54) haalt daarvoor 
de wagen van stal. Daarvan luistert 82% 
onderweg naar de radio. Gemiddeld over alle 
vervoermiddelen is dat 62%.

piekmomenten:  
’s ochtends en ’s avonds
We winkelen vooral ’s morgens (tussen 9 en 11 uur) 
en in de vroege en late namiddag (tussen 14 en 
15 uur en tussen 16 en 18 uur). De shoppingcurve 
vertoont dus grotendeels dezelfde pieken als 
de curve van de radioconsumptie.

Media-activiteit:  
radio scoort heel de dag
De hele dag door is radio het medium dat mensen voorafgaand aan hun 
winkeltrip het meest consumeren. Tussen 6 en 9 uur loopt het op tot 84% 
en zelfs in de daluren behaalt radio nog 63%.

71% van alle shoppingtrips wordt 
voorafgegaan door radioconsumptie

in totaal: 71% radioluisteraars
Bij 71% van de winkeltrips luisteren de shoppers in 
de twee voorafgaande uren en/of onderweg naar 
de radio. Geen enkel ander massamedium haalt 
zo’n overtuigend resultaat.

De hele dag door is radio het sterkste medium
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Bron alle grafieken: Basis n = 684 personen uit de leeftijdscategorie 18-54, verantwoordelijk in het gezin voor de aankoop van producten in de supermarkt.

 inFO 
Voor een presentatie van dit 
onderzoek, neem contact 
op met uw vertrouwde 
accountmanager bij Var of 
bel naar sales manager radio 
Annemie Pauwels, 02-716 34 22.

verklaring voor de sterke positie van radio bij 
het shoppinggebeuren: “Winkelen doen we 
doorgaans overdag, wanneer radio met kop en 
schouders boven de andere media uitsteekt. 
Als de warenhuizen de klok rond open zouden 
blijven, krijgen we misschien wel een ander 
verhaal. ’s Avonds winnen media als internet en 
televisie namelijk fors aan belang. De tweede 
factor die radio een stevig duwtje in de rug 
geeft, is dat drie op de vier Belgen voor hun 
winkelbezoekjes steevast de auto nemen. 
Terwijl vrijwel alle wagens met een radio zijn 
uitgerust, zijn de meeste andere media daar zo 
goed als afwezig. Kortom: zolang de mensen 

vooral overdag boodschappen doen en zich 
daarvoor met de auto verplaatsen, blijft radio 
het uitgelezen medium om met shoppers 
te  communiceren.” 
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