
Ticketmaster biedt een unieke kans om je merk te verbinden aan gepassioneerde en betrokken fans van live 
entertainment, vanaf het ontdekken van een nieuw evenement tot aan de ticketaankoop, tot aan direct marketing na 
afloop van het evenement. Laat Ticketmaster je bereik uitbreiden door jouw merk te integreren in het grootste live 
entertainment netwerk van Nederland. 

Ons digitaal platform en toegang tot relevante live entertainment data zal een belangrijke rol spelen in het bereiken 
van de juiste doelgroep. Wij bieden toegang tot de doelgroepen van diverse live entertainment evenementen via: 
standaard en premium rijke media display, video, mobiel en eDM. 

Bereik je doelgroep door op maat gemaakte digitale advertentie campagnes op een van ‘s werelds grootste 
eCommerce platformen. 

ADVERTEREN

Jordy.Bos@Ticketmaster.nl
Mobiel: +31 (6) 53259250
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TICKETMASTER IN CIJFERS
§ 2.000.000 bezoeken per maand

§ 1.300.000 abonnees Ticket Alert 

§ 205.000 Facebook likes 

§ 103.000 Twitter volgers

§ 14.000 Instagram volgers

______________________________________________
Introductie Ticketmaster 

Ticketmaster is ‘s werelds grootste ticketplatform en daarnaast ook een van de 
grootste eCommerce platformen wereldwijd. Opererend in 23 landen verbindt 
Ticketmaster fans aan live entertainment sinds 1976. Ticketmaster is een 
dochtermaatschappij van Live Nation Entertainment: wereldwijd het grootste live 
entertainment bedrijf. Ticketmaster verkoopt meer dan 4 miljoen ticket per jaar in 
Nederland voor verschillende soorten events: sport-, kunst-, theater-, familie-, en 
comedyevenets en concerten. 

______________________________________________
Vrijblijvend advies

De afdeling New Business adviseert 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. Ticketmaster biedt marktconforme formaten tegen een scherpe prijs! Vele andere 
grote merken gingen je voor, dus neem gerust contact op met ons voor een vrijblijvend advies! 

Kijk voor meer informatie op www.ticketmaster.nl/adverteren
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Categorie 
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Zoek-
resultaten

Artiesten 
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pagina

MPU 300 x 250 300 x 250 300 x 250 300 x 250

Leaderboard 728 x 90 728 x 90 728 x 90 728 x 90 728 x 90 728 x 90 728 x 90

Billboard 970 x 31 -
970 x 250

970 x 31 -
970 x 250

970 x 31 -
970 x 250

970 x 31 -
970 x 250

970 x 31 -
970 x 250

970 x 31 -
970 x 250

970 x 31 -
970 x 250

Wallpaper 1680 x 800 1680 x 800 1680 x 800 1680 x 800 1680 x 800 1680 x 800 1680 x 800

Half page 300 x 600 300 x 600 300 x 600

Skyscraper 120 x 600 120 x 600 120 x 600

Mobiele banner

HPTO Zie specs

Bevestigings-
pagina 300 x 250

Push Down 980 x 77 –
980 x 415

980 x 77 –
980 x 415

980 x 77 –
980 x 415

980 x 77 –
980 x 415

980 x 77 –
980 x 415

980 x 77 –
980 x 415

980 x 77 –
980 x 415
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CPM: kosten per duizend impressies

HPTO – wallpaper, leaderboard & MPU: 
§ €1500 per dag
§ Zie specs op deze en volgende pagina 

Wallpaper
§ €20 CPM
§ 1680 x 800 pixels 

MPU bevestigingspagina 
§ €15 CPM
§ 300 x 250 pixels

Halfpage
§ €12 CPM
§ 300 x 600 pixels 
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Leaderboard
§ €7 CPM
§ 728 x 90 pixels

MPU
§ €8 CPM
§ 300 x 250 pixels 
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CPM: kosten per duizend impressies

Skyscraper
§ €6 CPM
§ 120 x 600 pixels 

eTicket positie
§ €150 CPM

Mobile banner
§ € 8 CPM
§ 320 x 50 pixels
§ 300 x 50 pixels
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Ticket Alert
§ €1250 per mailing (600 x 180)
§ €1000 per mailing (600 x 90)

Billboard & pushdown: 
§ €18 CPM
§ Billboard: 970 x 31 – 970 x 250 pixels
§ Pushdown: 980 x 77 – 980 x 415 pixels


