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Artiesten Nieuws is een jong bedrijf in het 

centrum van Utrecht. Onze website 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.

Inmiddels is Artiesten Nieuws uitgegroeid 

tot één van de grootste muziek- en en-

tertainmentwebsites van Nederland met 

gemiddeld meer dan 300.000 unieke page-

views per maand en hebben we ruim 30.000 

fans op onze Facebook-pagina.

PROFIEL
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DOELGROEP

DOELGROEP

Onze brede doelgroep kan voor veel bedrij-

ven interessant zijn.

Ondanks het brede bereik aan bezoekers is 

de voornaamste doelgroep jongeren tussen 

de 16 en 30 jaar, voornamelijk vrouw en ge-

interesseerd in muziek, theater, cabaret en 

overige entertainment. 
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SOCIALE MEDIA

Artiesten Nieuws is volop vertegenwoor-

digd op sociale media. De Twitter- en Face-

bookaccounts worden actief onderhouden. 

Beide groeien nog altijd in aantallen volgers.

De Facebookpagina kent een actieve schare 

volgers. Gemiddeld worden er 300 reacties 

op een geplaatst bericht gegeven. Een be-

richt gemiddeld 50 keer gedeeld, waardoor 

het bereik van de pagina hoger ligt dan de 

30.000 fans die Artiesten Nieuws geliket 

hebben.

facebook.com/ArtiestenNieuws

30.000 vind-ik-leuks

@artiestennieuws

twitter.com/ArtiestenNieuws

2.000 volgers
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MOBIEL vs. DESKTOP

MOBIEL vs. DESKTOP

FACEBOOK

Mobiel
70%

Desktop
21%

Tablet
9%

Mobiel gebruik

Steeds meer internetverkeer vindt op smart-

phones plaats. Ook bij Artiesten Nieuws is 

een meerderheid van onze bezoekers mo-

biel actief. De website is geoptimaliseerd 

voor bezoek op smartphone- en tabletge-

bruik.

Meer dan 70% procent van het bereik was in 

2016 al mobiel.

Bron: Google Analytics

Bron: Facebook Pages
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ADVERTEREN

SPONSORED CONTENT SPONSORED CONTENT

TARIEVEN

Bij een sponsored content-advertentie 

wordt uw afvertentie geplaatst in de vorm 

van een normaal artikel en bevat een Do-

Follow-link naar uw website. De advertentie 

sluit zo naadloos aan bij andere content van 

Artiesten Nieuws. 

Advertenties in de vorm van sponsored 

content kunnen zowel voor de looptijd van 

een jaar als voor onbepaalde tijd worden 

geplaatst. We promoten het artikel actief op 

elke pagina op de website en op sociale me-

dia tijdens de eerste week. Het artikel wordt 

dus ook geplaatst op onze Facebookpagina 

met meer dan 30.000 volgers! 

De advertentie krijgt geen ‘gesponsord’-la-

bel en is voor bezoekers dus niet herken-

baar als advertentie. Om te zorgen dat een 

gesponsord artikel visueel en tekstueel 

doelgroepgericht is en aansluit bij onze tone 

of voice, kunnen we u helpen met het opzet-

ten van content.

Neem contact met ons om de diverse moge-

lijkheden van sponsored content te bespre-

ken. 

Adverteren bij Artiesten Nieuws is een goede 

manier om uw bereik te vergroten. Wij bie-

den diverse opties aan en denken graag met 

u mee over een passende advertentie.

OPTIES ADVERTEREN
• Gesponsord Twitter-bericht

• Gesponsord Facebook-bericht

• Sponsored content

• Banners (diverse maten en locaties)

Neem contact op voor meer mogelijkheden.

Voorbeeld van hoe sponsored content op Artiesten Nieuws verschijnt

Gesponsord Twitter-bericht

     vanaf €15

Gesponsord Facebook-bericht

     vanaf €60

Sponsored content*

 looptijd 1 jaar   vanaf €150

 looptijd onbepaald  vanaf €250

Banners (diverse maten en locaties)

    prijs op aanvraag

* Sponsored content is inclusief promotie via Facebook en Twitter.

€
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CONTACT

Wilt u adverteren bij Artiesten Nieuws of wilt 

u meer informatie over de mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

 www.artiestennieuws.nl

 info@artiestennieuws.nl

 085 744 14 40

http://www.artiestennieuws.nl
mailto:info%40artiestennieuws.nl?subject=Adverteren

