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ShowHeroes Group komt met ‘Be8er Media Framework’ om 
duurzaamheidsstandaarden af te dwingen in media- en reclame-
industrie 

Amsterdam, 29 november 2022 – De ShowHeroes Group kondigt vandaag als eerste in de media- en 
reclame-industrie aan te gaan werken met een ‘Be8er Media Framework’. Het framework moet het 
bedrijf helpen zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid, inclusie, diversiteit en privacy te 
structureren en toetsen. Wat opvalt aan het framework, is dat de richtlijnen ook gelden voor de 
partners en klanten van ShowHeroes. Het bedrijf is daarmee de eerste die iedereen in de media- en 
reclame-industrie verantwoordelijk houdt voor zijn of haar impact op de toekomst. 

Klimaat, data-ethiek, diversiteit, gelijkheid en inclusie  
De introduc,e van Be0er Media is een opvallende, nieuwe stap in de duurzaamheidsstrategie van 
ShowHeroes. Begin deze maand maakte de marktleider op het gebied van digitale videocontent, 
technologie en adverten,eoplossingen nog bekend dat zij als een van de eersten in de industrie het 
mogelijk maakten om de ecologische voetafdruk van mediacampagnes te meten, verminderen, 
rapporteren en delen. Door het lanceren van het framework gaat het bedrijf nog een stap verder, 
namelijk door het uitsluiten van partners die zich niet commi0eren aan de normen en waarden van het 
bedrijf. Deze gaan verder dan de impact op het klimaat. Ook data-ethiek, diversiteit, gelijkheid en 
inclusie zijn opgenomen in de vier pijlers die ook door klanten en partners nageleefd dienen te worden.  

“Iedereen is verantwoordelijk” 
"ShowHeroes houdt iedereen in media- en reclame-industrie verantwoordelijk voor zijn of haar impact 
op de toekomst”, zegt Ilhan Zengin, CEO van de ShowHeroes Group. "Ervoor kiezen om alleen te werken 
met partners die net als wij aan deze normen voldoen, is een gedurfde stap, maar de noodzaak van het 
framework behoeK volgens mij niet veel uitleg. Als bedrijf willen we een signaal afgeven aan de hele 
industrie dat ze klimaat, privacy en mensen serieuzer moet nemen dan tot nu toe het geval is en snel en 
resoluut ac,e moet ondernemen om onze industrie duurzamer te maken. Wij nodigen dan ook iedereen 
uit om het framework te adopteren.” 

https://showheroes.com/better-media/


 

Meer informa,e over het Be0er Media Framework van ShowHeroes en de effecten ervan op 
adverteerders, uitgevers en gebruikers is te vinden op showheroes.com/be0er-media. 

Over ShowHeroes 
ShowHeroes is een wereldwijde leider in digitale video-inhoud, technologie en reclame-oplossingen. Het bedrijf is 
in 2016 door Ilhan Zengin, Mario Tiedemann en Dennis Kirschner opgericht en sindsdien door een strategie van 
organische groei en overnames explosief gegroeid. Op dit moment werken er wereldwijd meer dan 400 
medewerkers bij het bedrijf dat, naast het hoofdkantoor in Berlijn, 28 strategische hubs in Europa, Scandinavië, 
La,jns-Amerika en de VS heeK. In zowel 2021 als 2022 is de ShowHeroes Group door Deloi0e opgenomen in de 
Deloi0e Fast 50 Duitsland en wonnen ze de ‘Technology Fast 50’. Meer informa,e op: showheroes-group.com/nl/  
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