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Display Advertising
Per jaar verkopen wij alleen
al in Nederland meer dan vijf miljoen tickets
voor grote eventorganisatoren, kleinere
poppodia, sporttoernooien, theaters en
unieke exposities. Maak jouw merk bekend
onder de fans!

Ons adverteerplatform kan een belangrijke rol spelen in het bereiken van de juiste doelgroep.
We hebben een divers aanbod: van concerten en festivals tot sport, familie en comedyevents. Jij
bereikt deze doelgroepen met standaard én premium rijke media display, video, mobiel en eDM.
We bieden marktconforme formaten tegen een scherpe prijs. We hebben ze op de volgende
pagina’s voor je gespecificeerd.

Wekelijkse nieuwsbrief

Social media bereik

Met onze wekelijkse nieuwsbrief
komt jouw boodschap bij
maarliefst 1,52 miljoen
abonnees terecht.

We zijn dagelijks actief op
Facebook, Instagram en
Twitter en dat levert ons
352.000 volgers op.

Kracht van onze website

Wij kennen de fans

Maandelijks verwelkomen we
1,3 miljoen unieke bezoekers
op Ticketmaster.nl.

Evenveel mannen als
vrouwen tellen wij in onze
marketingdatabase.

Alle type fans

Spreiding over Nederland

Ongeveer 81% van de fans zijn
muziekliefhebbers, 33% zijn
sportfans en 29% komt bij ons
voor familie- en comedyshows.

34% van onze fans komt uit
Noord-Holland, 21% uit ZuidHolland en 14% uit NoordBrabant.
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Formaten & CPM
Homepage
Take Over
Homepage: €1.500 per dag
Subpagina: €1.000 per dag
Samen: €2.000 per dag
Desktop
Halfpage (300x600 pixels)
Billboard top (970x250, 980x120 of 930x180 pixels)
Billboard centre (970x250, 980x120 of 930x180 pixels)
Mobile
Leaderboard top (300x50 of 320x50 pixels)
MPU centre (300x250 pixels)
MPU bottom (300x250 pixels)
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)

Half page
300x600 pixels,
beschikbaar op
desktop en tablet
Desktop/tablet
€14 CPM

MPU
300 x 250 pixels,
beschikbaar op
desktop, tablet
en mobile
Mobiel
€10 CPM

Desktop/tablet
€10 CPM

Bevestigingspagina
€14 CPM
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Formaten & CPM
Billboard
970x250, 980x120 of
930x180 pixels,
beschikbaar op
desktop
Desktop
€12 CPM

Leaderboard
728x90 pixels,
beschikbaar op
desktop en tablet

Desktop/tablet
€7 CPM

Bevestigingspagina
€10 CPM

Wallpaper
Wallpaper: 1.680x800 pixels

Desktop
€18 CPM

eTicket
251x227 pixels,
€150 CPM
251x104 pixels,
€100 CPM

Wekelijkse
nieuwsbrief
Banner 600x180 pixels,
€1.250 per mailing
Slot: 305x255 pixels,
€500 per mailing
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Overzicht
Categorie
pagina

Zoekresultaten

Artiesten
pagina

Event
pagina

Venue
pagina

Homepage

Subpagina

MPU

300x250

300x250

300x250

Halfpage

300x600

300x600

300x600

Leaderboard

728x90

728x90

728x90

Billboard

930x180
970x250

930x180
970x250

930x180
970x250

Wallpaper

HPTO

1680x800

Zie specs

Zie specs

63x63
48x48

Native ad

Sticky ad

320x50
300x50

320x50
300x50

320x50
300x50

320x50
300x50

300x250

1680x80
0

1680x800

320x50
300x50

Bevestigingspagina

