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Het aantal overnames in de digital marketing sector is aan een opmars bezig na de 

dip in het eerste halfjaar. Waarderingen zijn hoger dan pre-corona en kopers als S4, 

Intracto en DEPT zijn actief op jacht naar interessante overnamekandidaten. In het 

eerste halfjaar van 2020 hebben we gezien dat het aantal overnames, als gevolg van 

de coronacrisis, onder druk kwam te staan. In het tweede halfjaar zien we een 

krachtig herstel, nu digitale dienstverlening belangrijker is dan ooit.

Samenvatting
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232 Europese overnames in 

tweede halfjaar 2020
In het tweede halfjaar van 2020 vonden er, binnen de 

Europese Digital Agency & Marketing Services, 232 deals 

plaats. Dit is een groei van 8% ten opzichte van het eerste 

halfjaar. Uiteraard had het coronavirus een grote impact op 

de wereldwijde dealactiviteit in die periode. 

Aantal deals groeit in 

Nederland met 40%
In het tweede halfjaar vonden er, binnen de Nederlandse 

Digital Agency & Marketing Services, 12 deals plaats. Dit is 

een groei van 40% ten opzichte van het eerste halfjaar. Bij 

50% van de deals bevindt de koper zich in het buitenland.

Bedrijven hebben focus op 

digitale aanwezigheid
Digital agencies zagen sinds maart opdrachten afnemen of 

geannuleerd worden en klanten namen een afwachtende 

houding aan. Vooral om te zien welke effecten het 

coronavirus op hun omzet had, om aan de hand daarvan te 

bepalen of ze wel of niet gingen investering in 

marketingactiviteiten.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt, dat het belangrijker 

is dan ooit om digitaal relevant te zijn. Fysieke winkels 

moesten sluiten, evenementen konden niet plaatsvinden en 

zo zijn er nog meer ingrijpende effecten van het virus te 

merken. Met als gevolg dat in 2020 het percentage van 

digitale verkoop sterk is gestegen en bedrijven hierop 

inspelen. Oftewel, bedrijven hebben (meer) focus voor een 

digitale strategie en een eventuele online verkoopomgeving. 
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M&A activiteit in de Europese Digital Agency & 

Marketing Services sector

In het eerste halfjaar van 2020 hebben we gezien dat het 

aantal deals als gevolg van de COVID-crisis onder druk 

kwam te staan staan. In het tweede halfjaar zien we een 

krachtig herstel, nu digitale dienstverlening belangrijker is 

dan ooit. Het aantal deals is aan een opmars bezig, 

waarderingen zijn hoger dan pre-corona en kopers als S4, 

Intracto en DEPT zijn actief op jacht naar interessante 

overnamekandidaten.

In het tweede halfjaar vonden er binnen de Europese 

Digital Agency & Marketing Services 232 deals plaats. Dit is 

een groei van 8% ten opzichte van het eerste halfjaar, 

waarin het coronavirus een grote impact had op de 

wereldwijde dealactiviteit. 

Eind maart kregen de meeste grote reclamebureaus te 

maken met een sterke terugloop in het aantal opdrachten. 

Klanten wilden afwachten en kijken wat het effect van het 

virus op hun omzet was, voordat ze in grote campagnes 

gingen investeren. Gedurende dit jaar is meer dan ooit 

gebleken hoe belangrijk het is om digitaal relevant te zijn. 

Aangezien bijna alle fysieke winkels moesten sluiten, om 

de spreiding van het virus tegen te gaan, hebben veel 

bedrijven in korte tijd een online strategie en online 

verkoopomgeving moeten opzetten. In 2020 is het 

percentage van digitale verkoop sterk gestegen en 

bedrijven moeten hierop inspelen. 

Drijfveren voor overnames

Nu de business voor digitale bureaus en 

marketingbedrijven weer in de lift zit, worden ook de 

strategische plannen doorgezet. Zo heeft marketinggigant 

WPP, eigenaar van onder andere GroupM, recent 

aangekondigd dat het jaarlijks honderden miljoenen apart 

zet voor overnames, met name in de domeinen e-

commerce en marketingtechnologie. 

De belangrijkste drijfveren voor overnames zijn het 

verkrijgen van nieuwe specialistische kennis, het uitbreiden 

van het dienstenaanbod en het vergroten van 

(inter)nationale bezetting. Deze laatste drijfveer zien we 

terug in de overnames en toekomstplannen van Intracto

(ondersteund door Waterland) en DEPT (ondersteund door 

Carlyle), waarmee ze een steeds groter marktaandeel 

proberen te verkrijgen, zowel binnen als buiten Europa 

(pagina 5). In de markt zien we dat er een grote interesse is 

vanuit investeerders in de Digital Agency en Marketing 

Services sector. Met name de buy-and-build strategie om 

zo een digitaal bureau met verschillende disciplines op te 

bouwen, is een trend die we veel terug zien. 

Het Verenigd Koninkrijk nog steeds de grootste speler 

binnen de sector

In de tweede helft van 2020 zien we dat 41% van de deals 

grensoverschrijdend is. In de grafieken rechts zien we dat 

het Verenigd Koninkrijk niet alleen de meest actieve koper 

binnen de sector is, maar dat het ook bij 29% van de 

Europese deals gaat om een bedrijf uit het Verenigd 

Koninkrijk dat gekocht wordt. 

Europese transacties

Geografische kopersverdeling H2 2020

Geografische targetverdeling H2 2020

Verenigd Koninkrijk - 29%

Frankrijk - 18%

Duitsland - 6%

Spanje - 6%

Nederland - 6%

Italië - 5%

Zweden - 3%

Rusland - 3%

Overige - 21%

Verenigd Koninkrijk - 20%

Frankrijk - 14%

Verenigde Staten - 10%

China - 9%

Spanje - 5%

Duitsland - 5%

Zweden - 5%

Nederland - 5%

Overige - 22%
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M&A activiteit in de Nederlandse Digital Agency & 

Marketing Services sector

In 2020 zien we een (vermoedelijk tijdelijke) terugloop in 

het aantal transacties vanwege de uitbraak van het 

coronavirus. In het tweede halfjaar heeft de markt zich 

hersteld en hebben er twaalf Nederlandse deals 

plaatsgevonden. In vergelijking met het eerste halfjaar is 

het Nederlandse dealvolume met 40% gestegen.

Verder zien we, ondanks de pandemie en de beperkingen 

om te reizen, dat er bij de helft van de Nederlandse deals 

een internationale koper betrokken was. 

Kopersverdeling per industrie

In het diagram rechts zien we dat Advertising bedrijven nog 

steeds de meest actieve kopers binnen de sector zijn. 27% 

van de deals wordt uitgevoerd door bedrijven binnen de 

Advertising sector. Dit zijn bedrijven die hoofdzakelijk actief 

zijn in het aanbieden van reclame, marketing of PR-

diensten.

Bij het analyseren van de deals maken we een belangrijk 

onderscheid tussen digitale marketing en digitale 

transformatie diensten. Zo zijn de overnames van We Are 

You en Qikker een voorbeeld van digital agencies, die zich 

richten op de digitale transformatie bij klanten en is de 

overname van Basic echt een digital marketing 

gerelateerde overname (pagina 5 & 6). 

In vergelijking met de eerste helft van 2020, zien we dat 

een groter deel van de kopers actief is in de Application 

Software. De overname van Just Search door de Franse 

software specialist Naister is hiervan een voorbeeld (pagina 

5). We zien in de sector een algemene trend, waarbij de 

toepassing van data en geavanceerde software/ 

technologie in media campagnes steeds populairder en ook 

noodzakelijker wordt. 

Waardering beursgenoteerde bedrijven binnen de 

sector

In het tweede halfjaar van 2020 zien we dat er weer volop 

interesse is in bedrijven binnen de sector en dat ook de 

waardering van de bedrijven sterk aan het stijgen is. Eind 

2020 was de multiple mediaan 12,3 keer EBITDA. 

Met name bedrijven actief in het creëren en inrichten van 

online (marketing) omgevingen worden relatief hoog 

gewaardeerd. De coronacrisis laat eens te meer zien, dat 

digitale transformatie en e-commerce belangrijker is dan 

ooit. 

Mede door het lagere risicoprofiel van beursgenoteerde 

bedrijven worden ze hoger gewaardeerd. Voor bedrijven in 

het mid-corporate segment van de markt wordt een 

discount factor van 25% – 30% toegepast op de multiples. 

Deze discount wordt groter naar gelang de onderneming 

kleiner wordt. Het bedrijfsrisico wordt dan namelijk 

doorgaans groter. Denk hierbij aan een grote(re) 

afhankelijkheid van de aandeelhouders of van bepaalde 

klanten. 

Transacties met een Nederlandse target

Kopersverdeling per industrie H2 2020

Handelsmultiples van beursgenoteerde bedrijven

Eerste Corona 
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Advertising - 27%

Application Software - 9%

Interactive Media - 9%

Financial buyer - 7%

Research & Consulting - 4%

IT Consulting - 3%

Overige - 39%
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Target Koper Omschrijving

In november 2020 heeft Intracto de Nederlandse 

groep van digitale bureaus We Are You

overgenomen. Met de overname groeit het 

personeelsbestand naar 1325 in Nederland en 

België en vergaart Intracto onder andere nieuwe 

kennis op het gebied van Microsoft 

programmeertalen. Sinds investeerder Waterland 

in 2018 instapte in Intracto, is het digitale 

marketingbedrijf op overnamejacht. Eerder dit jaar 

kocht het onder andere marketingbureau One

Shoe en softwarebouwer Isaac.

Eind 2019 verkocht investeerder Waterland haar 

belang in Dept aan het Amerikaanse private-

equityhuis Carlyle Group. Dept is met de steun van 

Waterland, mede door een reeks overnames, sterk 

gegroeid in Europa. Onder de vleugels van Carlyle

heeft Dept de plannen om wereldwijd de nummer 1 

agency ter wereld te worden. Onderdeel van dit 

doel is een sterke positie in Amerika. In november 

2020 deed de agency haar tweede Amerikaanse 

overname, het kocht het vooraanstaande BASIC 

uit San Diego. Het bureau is gespecialiseerd in 

creatief merkbouwend werk en doet dit voor onder 

meer Google, Apple, Airbnb en KFC. 

Eind 2020 heeft platformbouwer Oberon 

branchegenoot Qikker overgenomen. Met de 

acquisitie van de specialist in digitale 

klantomgevingen verbreedt Oberon zijn 

dienstenpakket en wordt het een van de 

belangrijkste spelers op het gebied van maatwerk 

e-commerceplatformen in Nederland. Met de 

overname telt Oberon nu 50 medewerkers. Door 

de bundeling van krachten is Oberon in staat 

klanten van A tot Z bij te staan bij de ontwikkeling 

van strategische platformen en digitale 

klantomgevingen. 

De Nederlandse marketinggroep Adaptiv is in 

december 2020 door PostNL verkocht aan het 

Belgische Springbok. De overname wordt mede 

gefinancierd door investeringsfond Indufin dat 

eerder in 2020 instapte in Springbok. In 2016 

richtte PostNL Adaptiv op middels twee overnames 

(Yourzine en Searchresult). Destijds wilde PostNL 

haar portfolio uitbreiden met digitale 

marketingdiensten. Echter, is nu het besluit 

genomen om volledig te focussen op de logistiek 

achter post en pakketten.   

Deals
Digital Agency & Marketing Services
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Target Buyer Omschrijving

MediaMonks, onderdeel van Martin Sorrel’s

reclame-imperium S4 Capital, heeft in september 

2020 de fusie met Dare.Win aangekondigd. 

Dare.Win is een bekroonde digitale advertentie- en 

marketingbureau uit Frankrijk. Het bedrijf is 

opgericht in 2011 en is sindsdien uitgegroeid tot 

een van de meest innovatieve digitale creatieve 

bureaus van Frankrijk. Middels de fusie breidt 

MediaMonks haar geografische bereik uit naar de 

op twee na grootste advertentiemarkt van Europa, 

Frankrijk. 

De Franse software en AI specialist Naister heeft in 

de tweede helft van 2020 haar landgenoot Just 

Search overgenomen. Naister bouwt software 

waarmee de personalisatie op de website van de 

klant op basis van Google-aanvragen van de 

consument wordt geautomatiseerd. Omdat niet 

ieder onderdeel van een marketingcampagne 

geautomatiseerd kan worden, heeft Naister het 

digitale marketing bureau Just Search 

overgenomen. Hiermee verbreedt Naister haar 

dienstenaanbod om ze de klant volledig te voorzien 

in het opstellen en uitvoeren van effectieve 

marketingcampagnes. 

Begin 2021 heeft Purple, de Amsterdamse 

storytelling agency, funding ontvangen van 

investeringsmaatschappij Holland Capital. Met 

deze investering kan Purple storytelling software 

Hyro verder ontwikkelen en haar internationale 

aanwezigheid verbreden en versterken, zowel via 

autonome groei als via ‘buy and build’. Deze 

overname laat zien dat er veel interesse is van 

investeerders in digital agency’s. Iets wat Grant 

Thornton ook sterk terug ziet in de praktijk. 

Het onderzoek

Grant Thornton heeft onderzoek gedaan naar het aantal transacties in de Europese Digital Agency & Marketing Services sector. 

Er is gekeken naar bedrijven met als primaire industrie classificatie ‘Advertising’ en/ of ‘Interactive Media and Services’. Voor 

het onderzoek hebben we transacties met een aankondigingsdatum tussen 01-01-2020 en 31-12-2020 vergeleken met 

transacties binnen de sector in eerdere jaren. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de CapitalIQ database. 
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