
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTEREN 



Verzamelde demografische gegevens over de mensen die ArtiestenNieuws volgen op Facebook, gebaseerd op leeftijd en het 
geslacht.(Bron Facebook 22-8-17) 

 

 

 

 

PROFIEL
www.artiestennieuws.nl voorziet dagelijks vele bezoekers van het nieuws 

omtrent populaire artiesten, concerten, albums en festivals. Ook is er 
ruimte voor winacties, (live)reviews en fun content.

ArtiestenNieuws is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grootste 
muziek- en entertainmentwebsites van Nederland. Met 400.000 unieke 

pageviews per maand en ruim 36.000 volgers op Facebook.

DOELGROEP
De voornaamste doelgroep bestaat voor een aanzienlijk deel uit jongvolwassenen 

tussen de 18 en 34 jaar oud. 71% van de sitebezoekers is vrouw. Lezers zijn 
geinteresseerd in muziek, theater, festivals en overig entertainment. 

http://www.artiestennieuws.nl


 

 

 

 

Voorbeeld van de zichtbaarheid van een advertorial op de homepage van Artiestennieuws.nl. 

SOCIAL
Onze Facebookpagina kent een actieve schare volgers. (Facebook.com/ArtiestenNieuws)

Gemiddeld vinden er zo'n 212 reacties per bericht plaats. Een bericht wordt gemiddeld 49 keer 
gedeeld waardoor het bereik van de pagina hoger ligt dan de 36.000 fans die Artiesten Nieuws 

volgen op Facebook.

Overige social media kanalen:

• Twitter: https://twitter.com/artiestennieuws

• Pinterest: https://nl.pinterest.com/artiestennieuws/

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbHL3PXvLaZIyLm7L1hPhRw

ADVERTORIALS
Een advertorial is een advertentiepagina die qua vorm en inhoud lijkt op een regulier redactioneel 

artikel. Lezers ervaren een advertorial hierdoor als een redactioneel artikel en niet als 
advertentie.

Een Advertorial bevat een do-follow-link naar uw website en kunnen zowel voor de looptijd van 
een jaar als voor onbepaalde tijd worden geplaatst. Het artikel wordt gedeeld op Twitter en onze 

Facebookpagina met 36.000 volgers. De advertentie krijgt geen ‘gesponsord’-label. 

ArtiestenNieuws plaatst alleen advertenties die in lijn liggen met de inhoud van de website.

http://www.facebook.com/ArtiestenNieuws
https://twitter.com/artiestennieuws


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIEVEN
GESPONSORD BERICHT OP SOCIALE MEDIA:

• Twitter, Pinterest, Instagram: € 15,- per post

• Facebook: € 50,- per post

ADVERTORIALS

• € 150,- (Looptijd 1 jaar)

• € 250,- (Looptijd onbepaald)

BANNERS (DIVERSE MATEN EN LOCATIES):

• Prijs op aanvraag

CONTACT
Wilt u adverteren of wenst u meer informatie over de 
mogelijkheden? Neem gerust contact op met de redactie:

• W: www.artiestennieuws.nl 

• E: info@artiestennieuws.nl 

• T: 085 744 14 40


