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Persbericht

NLZIET maakt tv-beleving persoonlijker
Hilversum, 29 novem
november
ber 2021 - NLZIET m aakt de tv-beleving voor haar
gebruikers persoonlijker en heeft een proﬁelen-functie toegevoegd. De
Nederlandse tv-dienst bezorgt haar gebruikers daarmee een nog
persoonlijkere kijkervaring.

Met de nieuwe proﬁelen-functie wordt het makkelijker om een NLZIET-abonnement
te delen binnen een huishouden. Met een NLZIET-abonnement kan op 2 apparaten
gelijktijdig gekeken worden en kunnen maximaal 5 proﬁelen worden aangemaakt om
tv-series en programma’s te volgen. Ook wordt de kijkvoortgang bijgehouden en
worden persoonlijke aanbevelingen gedaan, gebaseerd op het kijkgedrag binnen
een proﬁel. Met de toevoeging van proﬁelen wordt tv-kijken nog makkelijker en
persoonlijker.
Niels Baas, directeur NLZIET: ‘Met een tv-aanbod van meer dan 170.000
programma’s valt er altijd wat te kiezen op NLZIET. Met de nieuwe proﬁelen-functie
bieden we onze abonnees niet alleen een persoonlijkere kijkervaring, maar
inspireren we ze met andere mooie programma’s, die aansluiten op hun interesses.
Met 36 live zenders en het grote on demand-aanbod is NLZIET een volwaardig en
voordelig alternatief voor traditionele tv-pakketten. Je vaste tv-abonnement kan nu
echt de deur uit.'
De proﬁelen-functie is vanaf nu te gebruiken in de mobiele app (iOS & Android),
webbrowser, Apple TV-app en Android TV-app, Fire TV-app, op Hisense smart tv's
(vanaf 2018) en Samsung smart tv’s (Tizen modellen vanaf 2016). De app wordt later
beschikbaar gemaakt op de LG smart tv (modellen vanaf 2016).
Bekijk de video en maak direct proﬁelen aan op app.nlziet.nl.

O ve r N L ZI ET
NLZIET is een samenwerking tussen de Nederlandse Publieke Omroep, RTL Nederland en Talpa
TV. Met de online tv-dienst NLZIET kunnen kijkers op één plek het meest uitgebreide online
Nederlandse televisieaanbod bekijken. Via de apps voor web, mobiel, Apple TV, Android TV,
Amazon Fire TV en smart tv zijn programma’s uit het online aanbod van de omroepen in hoge
kwaliteit live, terug en vooruit te kijken, veelal zonder reclame en maandelijks opzegbaar. Per
abonnement kan op twee apparaten gelijktijdig gestreamd worden.
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