
Nieuws: DiMP wil kleine labels één loket bieden voor grote 

portals 

 

Digital Media Power (DiMP) ziet in zijn dienstenpakket flinke 

verschuivingen plaatsvinden, meldt managing director Clyde 

Tdlohreg aan Muziek en Beeld. Met de consolidatie in de markt 

(eind vorige week nog maakte Ilse Media bekend te stoppen) 

ziet hij ook steeds meer andere taken naar zijn bedrijf komen. 

 

“Voorheen waren we digital serviceprovider en leverden we 

downloadplatforms technologie en content van partijen die ons 

daartoe licenties hadden afgegeven”, zegt Tdlohreg. “Enige 

tijd geleden werden we echter door OD2 benaderd met het 

bericht dat zij zich steeds minder op kleine labels gingen 

richten en zij repertoire via ons geleverd wilden krijgen. Aan 

die vraag komen wij nu tegemoet door kleinere labels, indies, 

minimajors en zelfstandig opererende artiesten de kans te 

bieden toegang te krijgen tot grote downloadportalen. Niet 

alleen de bij ons aangesloten portalen, zoals Music Store, 

Kaartenhuis.nl en die van bijna alle kabelmaatschappijen in 

Nederland, maar ook degene die bij OD2 zijn aangesloten, 

waaronder Chello, Wanadoo en Planet Internet. De 

technologische mogelijkheden hadden we al. Die doorlevering 

betekent dus dat we ook meer en meer aggregator aan het worden 

zijn. Ik voorzie daar in de toekomst nog wel groei in.” 

 

Vorige week werd bekend dat op 16 april een soortgelijk 

initiatief van start gaat: het nieuwe digitale muziekplatform 

BOEP.NL, opgezet door Tom Peters (NRGY Music), Adrie van den 

Berk (Berk Music) en TargetMedia BV. 

 

Tdlohreg schat dat op termijn ruimte is voor twee dsp’s/ 

aggregators die vanuit Nederland opereren, waarvan DiMP er in 

zijn optiek uiteraard één is. “Met de downloadportals die wij 

beleveren, halen we in topmaanden als december en februari een 

marktaandeel van zo’n 20%. Om winst te kunnen maken, heb je op 

de Nederlandse markt echter een aandeel van minimaal 30% 

nodig. Gelukkig zijn wij dan ook niet van alleen downloads 

afhankelijk. Hét verdienmodel is voor ons op dit moment onze 

streamingdienst. Dit houdt de levering van achtergrondmuziek 

in aan retailers en hotels. Nu nog een pure b2b-dienst, maar 

dat zie ik binnen niet al te lange tijd ook naar de 

consumentenmarkt overslaan.” 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-ilse-media-sluit-download-nl-muziek-en-beeld/

