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01Wat is eventmarketing?

“Social media is een handig middel om een evenement onder de aandacht te brengen. Vaak zie je 
dat de organisatie van een evenement vlak voor het evenement flink de kaartverkoop probeert te 
stimuleren. Maar je kunt social media veel slimmer en breder inzetten”(Frankwatching, 2015).

Tegenwoordig vliegen allerlei advertenties je om de oren op Facebook, Instagram en Youtube. 
Momenteel zijn Facebook, Instagram, YouTube en Whatsapp verreweg de populairste en meest 
gebruikte social media kanalen.

Als organisatie moet je je dus afvragen hoe je zo goed mogelijk zichtbaar bent op de kanalen waar 
jouw doelgroep actief is. Zit je doelgroep bijvoorbeeld alleen maar op Instagram? Dan moet je je 
advertenties zo optimaal mogelijk inrichten, zodat je je doelgroep op de juiste manier benadert. 
 
In deze Whitepaper zullen we bespreken hoe je jouw doelgroep het beste kunt aanspreken in je 
advertenties. 

Bron: MarketingFacts

Bron: TTM Communicaties



02TIPS

Als organisatie wil je natuurlijk dat je 
evenement zo goed mogelijk zichtbaar is 
op social media. Het eerste deel begint bij 
de organisatie zelf, namelijk het frequent 
posten van content. Maak een contentplan 
voor komende maanden voor Facebook 
en Instagram, zodat je organisch heel goed 
zichtbaar bent op alle kanalen.  
 
Doe je dit consistent, dan weet je je doel-
groep enthousiast en up-to-date te houden 
over je komende festival of clubavond.  
 
TIP: Zorg dat je de posts deelt op de vol-
gende kanalen:  

Plaats ook een post op je Instagramaccount, 
zodat je ook daar zichtbaar bent. Natuurlijk 
mag je Instagram story NIET ontbreken

Plaats je content op je Facebookpagina 
en plaats het ook in je evenement. Zorg 
ALTIJD dat de ticketlink in de post staat en 
tag als het kan ook de artiesten.

 
 Consistentie & Commitment 
 
Als je regelmatig een post plaatst op je kanalen zorg je ervoor dat je mensen 
enthousiast maakt voor je komende evenement. Dit is een van de beinvloe-
dingsprincipes van Cialdini. Als organisatie wil je je (potentiele) bezoeker 
warm maken door bijvoorbeeld aftermovies, fotoalbums of ander soort 
content van je event te delen. 



Je kunt als organisatie natuurlijk variëren 
in de content die je plaatst. Een ande-
re optie is om de kaartverkoop meer te 
stimuleren door middel van de afbeelding 
hiernaast. Je (potentiële) bezoeker ziet 
dat de kaartverkoop hard gaat en zo laat 
je schaarste zien. Je stimuleert ze om snel 
kaarten aan te schaffen voor je komende 
festival of clubavond. Dit zou je op de 
volgende kanalen kunnen communice-
ren: 

 
       SCHAARSTE 
Volgens Cialdini worden mensen hebberiger als het product of dienst nog maar in een kleine hoeveelheid te krijgen is. 
Mensen willen graag iets hebben een product of dienst hebben die moeilijk verkrijgbaar is. Als organisatie kun je hier 
dus op inspelen en zeggen dat de kaarten bijvoorbeeld bijna uitverkocht zijn, om zo de schaarste te laten zien. 



Heb je net je evenement op Facebook 
aangemaakt dan wil je natuurlijk dat 
er zoveel mogelijk mensen op aanwe-
zig of geinteresseerd staan. (Poten-
tiële) bezoekers zullen sneller naar 
een evenement gaan als er vrienden 
of vriendinnen ook gaan. Je vrienden 
vinden dit evenement leuk, dus dan 
zal ik het ook wel leuk vinden. Zorg 
dus dat je evenement zoveel mogelijk 
gevuld is met personen die op aanwe-
zig of geinteresseerd staan. Deze soci-
ale bewijskracht zal je echt helpen in 
je promotie! 

    SOCIALE BEWIJSKRACHT  
Volgens Cialdini zijn mensen sociale dieren en zoeken voorafgaand aan een aankoop 
bevestiging voor hun keuze. 

Ga je naar een nieuwe stad en heb je hele-
maal nog GEEN naamsbekendheid? Dan 
is het opzetten van een ambassadeursgroep 
zeker een aanrader! Zet een groep van 50 
man in die jouw Instagram story’s, evene-
menten en posts delen. Zo ziet jouw potenti 
ële doelgroep jouw evenement organisch bij 
vrienden voorbij komen en zullen zij eerder 
een ticket aanschaffen voor de eerste editie. 



Ben je van plan een nieuwe editie van je 
festival te organiseren volgende zomer? Zorg 
dat je de ticketkopers van afgelopen editie als 
eerste bereikt met een pre-register campagne. 
Je geeft je trouwe bezoekers de mogelijkheid 
als eerste een ticket aan te schaffen tegen een 
speciale prijs. In principe beloon je je be-
zoekers met een speciale actie en kom je ze 
tegemoet door voor hen eerder de ticketshop 
open te zetten. Naast het feit dat je je bezoe-
kers tegemoet komt, heb je er als organisator 
ook veel baat bij. Je verzamelt namelijk in één 
keer heel veel data (mailadressen) die je weer 
goed kunt gebruiken in je vervolg campagne 
voor je festival of clubavond. 
 
Door zo’n campagne op te zetten wek je we-
derkerigheid op de doelgroep. Je bezoekers 
zien dat je ze beloont voor eerdere aankopen. 

  WEDERKERIGHEID 
Over het algemeen zullen mensen sneller een aankoop doen bij bedrijven die be-
staande klanten bepaalde acties aanbieden of kortingen geven. Voor je nieuwe 
evenement kun je dus goed gebruik gaan maken van de ticketkopers van de vorige 
editie. Je kunt ze een mail sturen waarin zij al toegang krijgen tot de ticketshop of je 
kunt een pre-register campagne opzetten, om zo mensen te belonen.
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Kortom, het is dus van groot belang gebruik te maken van eventmarketing. Zorg dat je goed zichtbaar bent, 
maar maak ook gebruik van bijvoorbeeld bovenstaande beinvloedingsprincipes (gebaseerd op de beïnvloe-
dingsprincipes van Cialdini).

Ik hoop dat je door het lezen van deze whitepaper meer inzicht hebt gekregen in hoe je de beïnvloedings-
principes van Cialdini kunt toepassen voor jouw festival of clubavond! 



Alle 7 Cialdini Emailmarketing (Emerce, 2016) Opgehaald van:
https://www.emerce.nl/best-practice/alle-7-cialdini-emailmarketing

“Eventmarketing promoot je evenement met social media”(Frankwatching, 2015) 
Opgehaald van: 
https://www.frankwatching.com/archive/2015/08/12/eventmarketing-promoot-je-evene-
ment-met-social-media/
 
Social media in Nederland 2020 (Marketingfacts, 2020) Opgehaald van:
https://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2020 

Statistieken Facebook advertenties (TTM Communicatie, 2018) Opgehaald van:
https://www.ttmcommunicatie.nl/nieuws/statistieken-facebook-advertenties/
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