21 november 2019

Talpa Network en Azerion lanceren
Nederlands casual gaming bedrijf

nieuw

Talpa Network en Azerion, marktleider in Nederland op het gebied van casual gaming,
bundelen hun krachten en starten per 1 december samen de joint venture Talpa Gaming,
powered by Azerion. Gaming is de snelst groeiende vorm van entertainment bij de
Nederlandse consument. Meer dan 8 miljoen Nederlanders spelen graag online
spelletjes* en dat aantal groeit met de dag. Talpa Network en Azerion spelen in op deze
behoefte en willen met Talpa Gaming dé plek bieden waar het hele gezin veilig en
vertrouwd spelplezier kan beleven.
Het portfolio van de joint venture bevat ruim 9000 spelletjes die gespeeld kunnen worden op
de populaire websites Spele.nl en Funnygames.nl. Governor of Poker en Hotel Hideaway
behoren tot de bekendste games van de joint venture. Ook nieuwe casual game platformen,
waar Nederlanders van jong tot oud zorgeloos kunnen genieten van kwalitatieve spelletjes
binnen een betrouwbare en veilige omgeving, zullen gefaseerd worden ontwikkeld.

Louise van Nispen, tot voor kort Director Data bij Talpa Network, is benoemd tot CEO en
vormt samen met Robbert Oomens (Vice President Product) en Age Sluis (Director Marketing
& Sales) het management team van de nieuwe onderneming.
Peter de Mönnink, CEO van Talpa Network zegt:" Het aantal Nederlanders dat online
spelletjes speelt is enorm en groeit ook nog eens heel snel. Casual gaming zorgt voor hoog
frequent digitaal bereik en levert een waardevolle bijdrage aan het realiseren van nieuwe
actieve relaties met consumenten. Online spelen is daarmee een essentiële pijler in de Talpa
Network strategie. Azerion is, als de grootste Nederlandse casual gaming partij met een
portfolio dat goed aansluit op de Talpa Network doelgroepen, de perfecte partner om deze
markt te gaan veroveren.”
Umut Akpinar co-CEO van Azerion: "Gaming entertainment is inmiddels populairder dan film
en muziek. Slimme merken benutten de kracht van het kanaal om zich op een breed publiek te
richten. Talpa Network begrijpt Nederlandse consumentengewoonten beter dan wie dan ook,
dus we zijn erg blij met het partnerschap."
*Bron: Newzoo.com
Over Azerion
Azerion (www.azerion.com) is een technologiebedrijf in de media- en entertainmentsector.
-Honderden miljoenen mensen spelen onze games en kijken onze video’s.
-Adverteerders bereiken met onze technologie een enorm publiek en specifieke doelgroepen.
-Uitgevers draaien een top omzet met onze technologie en bereiken met onze content een
kwaliteitspubliek.
-Uniek is dat Azerion in al deze groepen werkt. We herkennen synergiën, vinden
efficiëntieverbeteringen, en vlechten voor elk van onze gebruikers de beste strengen uit ons
aanbod samen.
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Contactpersoon Talpa Network voor de pers: Jacqueline Hekkers
T: +31 (0) 6 54 96 28 32
E: jacqueline.hekkers@talpanetwork.com
Contactpersoon Azerion voor de pers: Laurien Vest, the gardeners
T: +31 (0) 6 41 46 97 30
E: laurien@thegardeners.nl

TALPA NETWORK
Talpa Network is de onderneming waarbinnen John de Mol zijn (multi)media-activiteiten heeft
ondergebracht. Talpa Network bestaat uit de onderdelen Events, TV (o.m. SBS6, Net5, Veronica en
SBS9), Radio (o.m. 538, Sky Radio, Veronica en Radio 10), Social (o.m. Social1nfluencers, StukTV
en Gierige Gasten), Digital (o.m. KIJK, JUKE en VoetbalTV), LINDA. en de eCommerce divisie (o.m.
VakantieVeilingen en Actievandedag). Ook het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) maakt deel
uit van het concern. Deze onderdelen worden ondersteund door Media Solutions, Technology en

Creative. Met dit netwerk is het Nederlandse multimediabedrijf meer dan relevant voor de
consument en de adverteerder.
John de Mol is de bedenker van een aantal wereldwijde blockbuster formats, zoals Big Brother, Deal
or No Deal en The Voice. Voor laatstgenoemde show ontving hij vier Emmy Awards. Zijn laatste
productiemaatschappij, Talpa Media, is in 2015 overgenomen door het Britse ITV. Talpa Media is
verantwoordelijk voor het management van het internationale content bedrijf, en daarmee dus voor
de creatie en productie van de televisieformats en concepten en voor de internationale distributie
daarvan. De grootste productie is The Voice, voor het eerst uitgezonden in 2010. Inmiddels bestaan
er van dit programma meer dan 65 lokale producties, uitgezonden in maar liefst 180 landen.

