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Manamie Becker, 
Theaters Diligentia & PePijn

Bij Cultuurmarketing wordt ruimte gecreëerd 
om te praten over actuele thema’s. 
Daarna kun je daadwerkelijk aan de slag 
met de opgedane kennis.

Cultuurmarketing is toonaangevend, draagt
bij aan meer expertise binnen het vakgebied
én is inmiddels onmisbaar voor marketing-
en communicatieprofessionals in de
cultuursector.

Maurice Seleky, 
Amsterdam Museum

Over Cultuurmarketing

Bij Cultuurmarketing delen meer dan 1250 marketingcommunicatieprofessionals uit Nederland
en Vlaanderen hun kennis, connecties en ideeën. En zo versterken we samen de persoonlijke en
professionele groei van elk lid. 

Met regelmatige bijeenkomsten, een omvangrijk workshop- en cursusprogramma en exclusieve
online content is Cultuurmarketing de plek voor verdieping én actualiteit. De community is
bovendien een netwerk-versterker van jewelste. 



De community
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Branches Functieniveau

Interesses

1250+ leden
werkzaam bij culturele of non-profit organisaties, bij leveranciers aan de sector of als freelancer

12,5% junior

podiumkunsten presenterend

podiumkunsten producerend

musea

filmhuizen

bibliotheken

kunstencentra

poppodia

festivals

fondsen

onderwijs

Bereik

Website Social media Nieuwsbrieven

20.000+ pageviews
per maand

24.500+ volgers 8.000+ abonnees

Community

1.250+ leden

Events

975+ deelnemers



Voordelen voor leveranciers

 

Vergroot jouw merkbekendheid

Versterk je netwerk

Deel jouw kennis en expertise

Als Cultuurmarketing lid krijg je als bureau 1x per jaar een uitgelichte vermelding in onze 
nieuwsbrief en word je opgenomen in de bureau index: een overzicht met potentiële
samenwerkingspartners met ervaring in - en hart voor - de cultuursector.

Ga connecties aan met besluitvormers in de sector en begrijp beter waar behoefte aan
is, bijvoorbeeld tijdens onze (on- en offline) netwerk-bijeenkomsten of in de besloten
Facebook groep.

Loop je vooruit op de troepen en wil je een belangrijke trend of ontwikkeling delen met
de sector? Of wil je de werkwijze en resultaten van een succesvolle opdracht in de kijker
zetten? Met een gesponsorde online talk en/of praktijkcase op de website geeft
Cultuurmarketing op passende wijze aandacht aan jouw merk, diensten en oplossingen. 

Wil je jouw positie in de kunst- en cultuursector versterken? Cultuurmarketing heeft een uniek
bereik recht in de doelgroep. Op de volgende manieren kan het Cultuurmarketing platform jou
helpen jouw zakelijke doelstellingen te behalen:

Als bureau dat veel werkt voor culturele
organisaties blijven we graag op de hoogte.
Met de ervaringen en verfrissende inzichten
op het gebied van marketing kunnen we
onze klanten verder helpen!

Seb van Deursen,
Fabrique

https://cultuurmarketing.nl/netwerk/?netwerk=bureau


Partner- en sponsormogelijkheden

Gesponsorde praktijkcase

Heb je een droomopdracht uitgevoerd voor een culturele opdrachtgever en wil je dit werk
showcasen aan de sector? 

In gesponsorde praktijkcases worden projecten van uitvoering tot resultaat beschreven. Daarbij
neemt Cultuurmarketing je het schrijfproces uit handen: een redacteur van Cultuurmarketing gaat
met jou en de projectleider van de culturele instelling in gesprek en maakt op basis daarvan een
praktijkcase waarin de resultaten en learnings van het project naar voren komen. 

Via de site, nieuwsbrief en socials van Cultuurmarketing bereikt jouw verhaal vervolgens 
gegarandeerd een grote groep professionals.

Jouw visie en kennis deel je in een gesponsorde online talk. Dit is een online event van 1 uur dat zich
goed leent om je expertise te delen en in gesprek te gaan met deelnemers. Je kunt hierbij denken aan
een korte bedrijfspresentatie in combinatie met het aankaarten van een belangrijke ontwikkeling in
het vakgebied of het live presenteren van een succescase, samen met jouw klant. 

Cultuurmarketing denkt mee over de vorm en inhoud en werft deelnemers voor de sessie middels de  
agenda op de website en nieuwsbrief. 

Gesponsorde online talk

91% van de leden is (zeer)tevreden met 
het lidmaatschap

Lidmaatschap

Door het Cultuurmarketing lidmaatschap sta je met jouw collega’s in contact 
 met ruim 1250 Cultuurmarketing leden. Met het bureaulidmaatschap profiteer
je naast de reguliere ledenvoordelen - zoals toegang tot alle content en korting
op de Cultuurmarketing events - óók van de volgende extra voordelen:

Opname in de bureau index (het overzicht van potentiële samenwerkingspartners)

Uitgelichte vermelding in de Cultuurmarketing nieuwsbrief (1x per jaar)

Korting op gesponsorde cases, vermeldingen van events & hosten van online talks

Organiseer je een kennissessie of inspiratiebijeenkomst voor (nieuwe) klanten? Met een
uitgelichte vermelding van jouw event in onze tweewekelijkse nieuwsbrief breng je het event bij
een grote doelgroep onder de aandacht. 

Wil je dat Cultuurmarketing bijdraagt aan meer aanmeldingen of ticketverkoop voor het event?
In dat geval voert Cultuurmarketing een gesponsorde campagne door het event -inclusief korting
voor Cultuurmarketing leden- via de agenda, nieuwsbrieven, social media en een
advertentiecampagne bij professionals te promoten. Prijs op aanvraag.

Breng  jouw eigen event onder de aandacht

https://cultuurmarketing.nl/lidmaatschap-bureau/
https://cultuurmarketing.nl/lidmaatschap-bureau/


Tarieven

Contact

patricia@cultuurmarketing.nl
020-261472

Neem contact op met Patricia Liplijn,
verantwoordelijk voor marketing & programma.

Heb je interesse in één van bovenstaande mogelijkheden
of wil je sparren over andere ideeën?

Werk je voor een groter bureau met 4+ medewerkers?
 

Gesponsorde content

Lidmaatschap

Werk je voor een klein bureau met maximaal 3 medewerkers?
Je betaalt voor het eerste jaar* €225,- excl. BTW. 

* Het eerste jaar is inclusief 50% introductiekorting. 
Deze korting is niet geldig als het bureau in het verleden lid is geweest van Cultuurmarketing. 

Gesponsorde praktijkcase

Gesponsorde online talk

Vermelding event in nieuwsbrief

Ledentarief €700,- excl. BTW 

Regulier tarief €1150,- excl. BTW

Ledentarief €650,- excl. BTW 

Regulier tarief €1000,- excl. BTW

Ledentarief €150,- excl. BTW 

Regulier tarief €200,- excl. BTW

Je betaalt voor het eerste jaar* €450,- excl. BTW. 

mailto:patricia@cultuurmarketing.nl

