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✓The most popular children comics’ 

character in Flanders and The 
Netherlands for 60 years

✓Popular with both boys and girls aging
6 to 10years old (key target group)

✓100% notoriety. A true part of the 
Dutch speaking culture and heritage

✓Ballon owns 100% of ALL exploitation
rights (editorial + audio-visual)



MEDIA 
PARTICIPATIONS

✓The largest comics catalogue in 
French language

✓Media Participations owns 20% of 
Ballon Media

✓Ballon Media is executive publisher 
for the Dutch language
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CASTERMAN –
GLENAT
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✓The two main challengers of Media 

Participations have decided to trust 
Ballon Media too

✓Ballon Media is executive publisher 
for the Dutch language



Merger of 2 subsidaries of French 
publishing Group Média-

Participations

Operating indepentantly since
september 2008

Publisher with focus on comics and
children books (0 to 9y)

Turnover: 15 million€

Staff: 45

Offices in Antwerp and Paris

Consistent growth
Publishing in NL, FR and ES

Worldwide rights sales

2.200.000 copies/year

Publishing in NL 
1.200.000 copies/year

NL and FR

1.200.000 copies/year



Is striperfgoed relevant voor Vlaanderen?





Jaarcijfers 2017 : afzet en omzet | groei 2017 vs. 2016
*geëxtrapoleerd naar 100% (x 1.000.000)

€



Jaarcijfers 2017 : genres | groei 2017 vs. 2016
*GfK panelmarkt



Strips ZIJN Vlaams 
erfgoed!



Auteur ?
Uitgever ?
Overheid ?

Privé ?









Platen



Drukfilms



Bronbestanden



UItgaves

• 2 werkexemplaren

• 1 beschermd archiefexemplaar



auteur uitgever

Strips platen x

films x

bronbestanden x x

uitgaves x

Afgeleiden merchandising x

origiele tekeningen x

Andere correspondentie x x

Documentatie x



Archivering is duur en 
brengt niet op

• Klinkt plat commercieel 
MAAR

• In een business met lage 
marges is dat nu éénmaal de 
realiteit

• Zeer disparate 
strategiën/prioriteit

• Oude huizen hebben hierin 
een traditie





Behouder van de toekomst ? 



Boosdoener voor de toekomst ?



De uitgever neemt zijn
archiveringsverantwoordelijkheid op in 

de domeinen die hem toekomen

De auteur kiest of hij zijn creatie ten 
gelde maakt of niet

De overheid heeft een structurel rol te
spelen voor relevant erfgoed

De privé speelt in alle domeinen een
complementaire rol



CONTACT

FACEBOOK.COM/BALLONMEDIA

TWITTER.COM/BALLONMEDIA

DIRECT : +32 3 294 15 10

MOBILE : +32 475 68 68 88

A.DRAGONETTI@BALLONMEDIA.COM 

FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS 12

2060 ANTWERP – BELGIUM
WWW.LINKEDIN.COM/IN/DRAGONETTI

WWW.BALLONMEDIA.COM 


