De persoonlijke tv-gids
De nieuwe Mikro Gids Marker app
biedt een compleet overzicht van
90 zenders. Daarnaast zijn er
persoonlijke suggesties,
niet-te-missen-kijktips en
nieuwtjes. Download
‘m nu gratis in de App
Store of op Google Play.

Suggesties op maat
Nieuwe programma’s ontdekken
die aansluiten bij je kijkgedrag?
De app geeft suggesties op maat
op basis van eerder gemaakte
keuzes. Deze zijn makkelijk toe te
voegen aan het kijkplan.

Download
‘m nu
gratis

Voordeel voor
Mikro Gids-abonnees
Iedereen krijgt een proefperiode van 40 dagen
cadeau om kennis te maken met de app.
Mikro Gids-abonnees kunnen na deze 40 dagen
inloggen met hun abonneenummer en postcode.
Zo blijven abonnees optimaal profiteren van alle
voordelen die de app te bieden heeft.

Kijktips & nieuwtjes
De redactie selecteert dagelijks
(en een paar dagen vooruit)
de niet-te-missen-kijktips.
Verder: het laatste nieuws over
tv-programma’s, films en series.

Markeer favoriete programma’s
Markeer je favoriete programma’s en verzamel
ze in het persoonlijke kijkplan. Zo is in één
oogopslag te zien wat je vandaag en de komende
dagen wilt kijken. Handig!

90 zenders nu & straks
Altijd compleet en up-to-date.
Met behulp van de handige tijd- en
zenderbalk navigeer je heel eenvoudig
door de 90 zenders in de app.

gemaakte digitale gids voor tablets.

on demand-kijktips. En met onze Mikro Gids Marker app: een op maat
zowel op papier als digitaal. Bijvoorbeeld met onze nieuwe rubriek met

kijken? Haal dan deze handige uitklapposter eruit!

Een betrouwbare gids is dan ook belangrijker dan ooit. Mikro Gids wijst al

wanneer je dat wilt. Thuis op de bank en overal

veertig jaar dag in, dag uit de weg in televisieland. En dat blijven we doen,

onderweg. Meer weten over deze nieuwe manier van

aan keuzes. Welke programma’s zijn niet te missen? En waar kun je ze zien?
Netflix of YouTube. Wat een vrijheid! Maar het betekent ook een doolhof
op traditionele zenders of later on demand via Uitzending Gemist, RTL XL,
Het nieuwe tv-kijken betekent dat alles altijd en overal te zien is. Direct

De gids van de toekomst

Favoriete programma’s, series en films zie je waar en

Alles over de
gratis Mikro Gids
Marker app voor
tablets.

Televisiekijken verandert razendsnel.
Als kijker word je hoe langer hoe meer
dirigent van je eigen tv-wereld.

Handige
uitklapposter
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