
EB Live brengt dit jaar, in samenwerking met Denis Doeland van Rankingz, de social 
media-activiteit van het Nederlandse festivallandschap in kaart. We doen dit aan hand 
van de EB Live Festivalmonitor 2015. Deze maand: wat is de mediawaarde van een 
Facebook-pagina van een festival?
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Owned media’ is media die je als 
festival zelf beheert, bijvoorbeeld 
de eigen website en Facebook- en 

Twitter-pagina. Deze eigen digitale kana-
len kun je als organisator van een festival 
enerzijds inzetten ter promotie en commu-
nicatie, anderzijds zou je boodschappen van 
sponsoren kunnen integreren. Maar wat is 
de waarde van de digitale kanalen van fes-
tivals? In de EB Live Festivalmonitor 2015 
kijken we samen met Rankingz naar de me-
diawaarde van de diverse kanalen van een 
festival.

Relatief
Het is belangrijk te onthouden dat alle 
waarden die worden toegekend aan mar-
keting- en communicatie-inspanningen 
van festivals in de digitale wereld relatief 
zijn. Ze kunnen voor het ene festival meer 
en voor het andere minder betekenen. Een 
festival dat bijvoorbeeld gericht is op be-
wustwording kan misschien meer waarde 
aan tweets toewijzen, gezien de snelheid 
van dit kanaal. Een festival dat nog in ont-
wikkeling is en zijn verhaal wil delen, zou 

blog- en Facebook-posts kunnen zien als 
een meer inhoudelijke manier van invul-
ling.
De waarde van de doelgroep en de di-
recte verbinding met fans van een festival 
is (nog) moeilijk te wegen. Het vaststellen 
van een mediawaarde in de digitale wereld 
is weliswaar arbitrair, maar toch doen we in 
de Festivalmonitor 2015 een poging om dit 
in kaart te brengen. 

Advertentiewaarde
Facebook verkoopt op basis van jouw gege-
vens en gebruikspatronen doelgerichte ad-
vertenties. Op deze manier is er een directe 
waarde aan een Facebook-pagina te kop-
pelen. De waarde van een Facebook-pagina 
van een festival is uit te rekenen. Enkele 
bekende benaderingen uit de traditionele 
marketing kunnen namelijk worden toe-
gepast op social media. Een daarvan is de 
advertentiewaarde. 
In de digitale wereld kent men diverse ad-
vertentiewaarden. ‘Pay Per Click’ (PPC) 
is een advertentiemodel dat wordt ingezet 
op zoekmachines, advertentienetwerken 

en inhoudelijke websites en blogs, en waar 
adverteerders alleen betalen als een bezoe-
ker op een advertentie klikt en daadwer-
kelijk een bezoek brengt aan de website of 
landingspagina van de adverteerder. Dit 
kan met minimumprijzen per klik, ook wel 
CPC (Cost Per Click) genoemd. Ook be-
staat er een vergoedingsmodel op basis van 
CPM (Cost Per Mille): namelijk per dui-
zend vertoningen van een specifieke adver-
tentie. Ook een afspraak op basis van CPA 
(Cost Per Action) is mogelijk. In dat geval 
wordt de eigenaar van de website waar de 
advertentie op staat betaald per informatie- 
aanvraag of verkoop die voortkomt uit 
de actie. De CPA stuurt aan op een zo 
hoog mogelijke conversie, terwijl de CPC 
 voornamelijk bijdraagt aan een toename in 
 verkeer.

Voor festivals zijn waarden in geld voor 
het bereiken van een doelgroep gemak-
kelijker te begrijpen dan interactietarie-
ven gebaseerd op bijvoorbeeld ‘clicks’ of 
‘acties’. Je kunt schatten hoeveel men-
sen werden bereikt via berichten van een 

Facebook-pagina. Om zo 
veel mogelijk gebruikers 
te bereiken met traditi-
onele reclame, bijvoor-
beeld een advertentie via 
een banner, hoeveel geld 
zou je dan moeten uit-
geven? Dit getal wordt 
verkregen door het aan-
tal mensen dat je wilt 
bereiken met een gemid-
delde CPM-waarde te 
vermenigvuldigen. Met 
deze benadering is het 
mogelijk om een adver-
tentiewaarde van berich-
ten voor een bepaalde 
Facebook-pagina te be-
rekenen en met andere 
te vergelijken. De grafiek 
links geeft de waarde 
weer van 18 festivals die 
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media-kanalen. Zo krijg je een concrete 
manier in handen om de waarde van de 
digitale mond-tot-mondinspanningen te 
meten. De onderstaande tabel geeft enke-
le waarden weer uit het model van Social 
Chorus. Daarmee zou je zelf een schat-
ting kunnen maken.

Tot slot
Zoals al eerder aangestipt is er geen 
 onbetwistbare methode voor het meten 
van nieuwe mediawaarde. Er is vooralsnog 
gekeken naar de methoden die beschikbaar 
zijn. De waarden in dit artikel zijn voor-
lopig de meest accurate. Eén ding staat in 
ieder geval vast: er is een nieuwe financiële 
mediawaarde ontstaan. In de volledige EB 
Live Festivalmonitor 2015 zullen we bij an-
dere festivals ook kijken naar andere kana-
len dan Facebook. De komende tijd zal de 
hoogte en de bereidheid tot betaling van de 
vergoedingen zich uitkristalliseren. ◾

de komende weken plaatsvinden. Het be-
treft hier de mediawaarde over een voor-
gaande periode gemeten 28 dagen voor 22 
juni.

Andere benadering
In het door Ger Hofstee en Denis Doeland 
geschreven vanAnaloognaarDigitaal.nu 
wordt een andere benadering beschreven. 
Social media kun je zien als een verzame-
ling ‘engagement types’: een mate van in-
teractie en conversatie. Al die interacties 
en conversaties vinden plaats door ver-
schillende acties van deelnemers op onder 
andere verschillende sociale kanalen, zoals 
een ‘click’, een ‘like’, een ‘comment’ en een 
‘post’. Je kunt ze optellen wanneer je de in-
teracties en conversaties allemaal in kaart 
brengt, normaliseert over de verschillende 
kanalen en ze een afzonderlijke waarde 
geeft. Zo ontstaat de totale waarde van een 
campagne, waarbij je direct inzicht krijgt 
in de waardeverhouding van de kanalen 
 onderling.
De belangrijkste uitdaging is om een be-
trouwbare mediawaarde per actie te bepalen. 
Nieuwe gegevens als ‘Click Per Comment’ 
(CPA), ‘Click Per Fan Content’ (CPfc) of 
‘Click Per Retweet’ (CPrt) ontstaan en moet 
je opnieuw ijken. Dat kun je berekenen op 
basis van de advertentiekosten van andere 
platformen en social media. Daarbij is ge-

keken naar IAB goedgekeurde standaard-
tarieven en andere bestaande onderzoeken 
van diverse bureaus. Op basis van deze 
 informatie is gekeken naar dezelfde festivals 
hierboven. De bovenstaande grafiek geeft de 
waarden van Facebook-posts en -comments 
aan in de periode 1 januari tot en met 22 
juni.

Social Chorus
Marketingplatform 
Social Chorus 
voerde onlangs een 
onderzoek uit naar 
de nieuwe media-
waarde van social 
media-kanalen. 
Het bureau kwam 
met de Earned Media Value Index. In 
het Earned Media Value-model wordt 
gesproken over de waarde van blogposts, 
Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, 
Pinterest, Instagram, Google+ en andere 
manieren van het delen van content. Het 
model is gebaseerd op een gemiddelde 
van diverse andere onderzoeken die eer-
der zijn gedaan naar de waarde van social 
media. 
Volgens Social Chorus is Earned Media 
Value (EMV) het bedrag dat kan  worden 
toegewezen aan media-aandacht die is 
verkregen door inspanningen op de  social 

EMV-index USD Euro
Blogpost 853 762,49
Facebook Like 1,60 1,43
Facebook Fan 11,24 10,05
Facebook Share 10,17 9,09
Twitter Follower 2,25 2,01
Twitter Tweets & Retweets 5,00 4,47
YouTube Views 1,38 1,23
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