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Bij de grootste ticketverkoper van Nederland

Wij maken het voor jou mogelijk om te adverteren bij ’s 
werelds grootste ticketplatform Ticketmaster. Wij zorgen 
ervoor dat jouw events de juiste doelgroep bereikt. Ieder 
kanaal heeft zijn eigen kracht en wij helpen je om die krachten 
te bundelen en verkoop te stimuleren. Laat je overtuigen door 
onze cijfers.

We hebben een miljoenenbereik, zowel op de website als in de 
de nieuwsbrieven. Door te adverteren bij ons, kun jij jouw 
boodschap aan dit publiek overbrengen. Vele andere grote 
merken gingen je de afgelopen jaren al voor.

Advies
We adviseren je graag over jouw campagne. Het Ad Ops team in 
Londen houdt je campagne in de gaten en stuurt (in overleg met 
jou) bij waar nodig. We bieden marktconforme formaten tegen 
een scherpe prijs. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend 
advies via newbusiness@ticketmaster.nl. 

Over Ticketmaster

Adverteren

Ticketmaster is ‘s werelds grootste 
ticketplatform en daarnaast ook 
één van de grootste eCommerce
platformen wereldwijd. 

Per jaar verkopen we alleen al in 
Nederland meer dan vijf miljoen 
tickets voor grote 
eventorganisatoren, kleinere 
poppodia, sporttoernooien, 
theaters en unieke exposities.

1.8M bezoeken per maand
1.6M abonnees Ticket Alert 
212K Facebook likes 
107K Twitter volgers
23K Instagram volgers
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Halfpage 300x600 300x600 300x600
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Skyscraper 120x600 120x600

Wallpaper 1680x800 1680x800 1680x800
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Homepage: €1.500 per dag | Genre Homepage: €1.000 per dag | Beiden: €2.000 per dag

Tablet (landscape)
Halfpage (300x600 pixels)
Leaderboard top (728x90 pixels)
Leaderboard centre (728x90 pixels)

Tablet (portrait)
Leaderboard top (728x90 pixels)
Leaderboard centre (728x90 pixels)
Leaderboard bottom (728x90 pixels)

Mobile
Leaderboard top (300x50 of 320x50 pixels)
MPU centre (300x250 pixels)
MPU bottom (300x250 pixels)

300 x 250 pixels,
beschikbaar op desktop, 
tablet en mobile

Bevestigingspagina
€14 CPM 

Desktop/tablet
€10 CPM

Adverteren Q3 2019 | CPM: kosten per duizend impressies

Homepage Take Over

MPU

Mobiel
€10 CPM

Desktop/tablet
€14 CPM

300x600 pixels,
beschikbaar op desktop 
en tablet

Half page

Desktop
Halfpage (300x600 pixels)
Billboard top (970x250, 980x120 of 930x180 pixels)
Billboard centre (970x250, 980x120 of 930x180 
pixels)



Desktop
€12 CPM 

Desktop
€6 CPM

Desktop
€18 CPM

Banner 600x180 pixels, 
€1.250 per mailing

Adverteren Q3 2019 | CPM: kosten per duizend impressies

970x250, 980x120 of 
930x180 pixels, beschikbaar 
op desktop

Billboard

Wallpaper: 1.680x800 pixels,
Skyscraper: 120x600 pixels, 
beschikbaar op desktop

Wallpaper & 
skyscraper

251x227 pixels,
€150 CPM

251x104 pixels,
€100 CPM

eTicket Wekelijkse 
nieuwsbrief

Bevestigingspagina
€10 CPM

Desktop/tablet
€7 CPM

728x90 pixels, beschikbaar 
op desktop en tablet

Leaderboard

Slot: 305x255 pixels, 
€500 per mailing


