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TIMOCO WIL ‘GOUDEN LOPERGEVOEL’ CREËREN

Zoals ook met andere entertainmentproducten het geval is, worden concertkaarten steeds 
meer online verkocht. Paradoxaal genoeg biedt de schijnbare anonimiteit van internet ruime 
mogelijkheden om de consument beter in kaart te krijgen.

DOOR WERNER SCHLOSSER

▶ Mobile ticketing heeft de toekomst
▶ Community geeft event-organisator feedback
▶ Toch ook hard ticket verkoop

B
ij het eerste event dat een organisator opzet, 
betreft 70 tot 80% van de verkochte kaartjes 
‘hard tickets’ (fysieke kaartjes) en wordt 20 à 

30% via internet verkocht. Met elk volgend evenement 
wordt het aantal onlinetickets hoger. Dat is althans de 
ervaring van Sander Weegels, general manager van 
e-ticketing-bedrijf Timoco. De verhouding tussen 
e-tickets en mobile tickets is volgens hem nu nog 
60, 70% versus 30, 40%, maar Weegels voorspelt dat 
de balans binnen twee tot drie jaar de andere kant op-
gaat. “Fysieke tickets waren eerst nog mooi en cool, 
maar met de komst van de grote verkooppartijen rol-
len standaardkaartjes van de printer. Die kun je veel 
makkelijker via internet bestellen, maar 
dat is slechts een tussenvorm. Mobile 
ticketing heeft de toekomst”, re-
deneert hij. Dat neemt niet 
weg dat Timoco deze zomer 
ook start met de verkoop 
van hard tickets via ‘een 
sterke landelijke telecom-
keten met 170 winkels op 
A-locaties’. De naam kan 
Weegels nog niet prijsge-
ven.

Ticketapplicatie
Timoco komt voort uit een frustratie 
die gevoeld werd bij dancepromotor Ex-
trema: ticketbureaus hebben hoge administratiekos-
ten, maar bieden geen enkel inzicht in je publiek. 
Daarom besloot Extrema de (online)kaartverkoop in 
2002 zelf te gaan doen. In januari 2007 werd deze 
dienst onder de naam Timoco (staat voor Ticket Mo-
bile Community) losgekoppeld van de organisator, 
zodat ook concurrenten er gebruik van konden ma-
ken.
Dit principe komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de 
‘white label e-ticket shop’ die het bedrijf aanbiedt. 
Organisatoren kunnen op non-exclusieve basis van 

deze applicatie gebruikmaken. Het onlinekaartver-
kooppunt wordt in de huisstijl van de klant in diens 
site geïntegreerd, zodat consumenten gedurende het 
hele traject, dat tot en met het afrekenen loopt, bin-
nen de eigen omgeving van de organisator blijft.

Campagnefeedback
Timoco claimt een van de grootste onlinekaartverko-
pers van Nederland te zijn en verkoopt inmiddels 
wereldwijd (in 43 landen) e-tickets. Wie via het bedrijf 
toegangsbewijzen wil bestellen, moet eenmalig zijn 
gegevens achterlaten. Vervolgens krijgt de koper de 
mogelijkheid de kaartjes zelf te printen of via een sms 
op zijn mobiel te ontvangen. Bestelt iemand meerdere 
kaartjes, dan moeten ook meerdere 06-nummers wor-
den opgegeven, want de mobile tickets zijn uit 
fraudeoogpunt niet overdraagbaar. “Eenmaal in de 

database opgenomen, kan de concertbezoeker 
ook kaartjes bestellen voor andere 

Timoco-klantenevenementen”, 
zegt Weegels. “Daardoor ont-

staat een enorme commu-
nity. De database bevat 

nu al tegen de 100.000 
consumenten van over 
de hele wereld. Onze 
klanten kunnen daar 
allerlei informatie uit-

halen, zowel � nancieel 

(hoeveel kaarten zijn verkocht, wat is de omzet), geo-
gra� sch (waar zijn de tickets verkocht) als demogra-
� sch (o.a. geslacht en leeftijd van de kopers). Zo kan 
dus precies gevolgd worden waar en hoe op marke-
tingcampagnes gereageerd wordt en door wie.”
Deze informatie kan ook worden verkregen via een 
andere dienst die onderdeel is van een samenwer-
king met Timoco: het marketingplanbord. Weegels: 
“De horizontale as van deze tool is een tijdlijn en op 
de verticale as kunnen klanten hun marketingactivi-
teiten neerzetten. Je kunt daardoor precies de invloed 
van speci� eke campagne-onderdelen op de kaartver-
koop zien.”

Goede vibe
Behalve de online handling organiseert Timoco ook 
de afhandeling aan de ingangen van het evenement. 
Het levert daartoe de techniek, scanners en een help-
desk voor mensen die willen reclameren (maar daarbij 
volgens Weegels ‘100% botvangen’). “Door onze 
jarenlange ervaring met evenementen spreken wij 
dezelfde taal als de organisatoren”, meent hij. “Dat 
vertaalt zich onder andere in de manier waarop wij de 
productie aan de deur verzorgen. Het succes van 
e-ticketing is grotendeels afhankelijk van ‘de kwaliteit 
van het binnenkomen’. Wij proberen dan ook een 
‘gouden lopergevoel’ te creëren. Dat geeft direct een 
goede vibe tijdens het evenement.” Weegels’ doel is, 
dat mensen die via zijn bedrijf kaartjes gekocht heb-
ben, een goed gevoel overhouden aan het hele traject 
- van bestelling tot en met event - en een volgende 
keer bij het zien van het Timoco-logo opnieuw tot 
aanschaf overgaan. Hij richt zich dus zowel op de b2b-
markt als de consument. “We willen Timoco branden 
als een cool merk”, legt hij uit. “Wij staan voor vrijheid, 
creativiteit en het zelf invullen van je vrije tijd. Ons 
logo is heel herkenbaar en moet op een gegeven mo-
ment een lifestyle-gevoel oproepen.”
Om het contact met de consument te verstevigen, wordt 
momenteel gewerkt aan een interactieve site en gaat 
Timoco adverteren met een eigen uitagenda, waarin de 
evenementen van alle door het bedrijf aangetrokken 
klanten vermeld worden. “Dat betekent dus reclameon-
dersteuning voor onze afnemers en daarmee zijn wij 
echt uniek in de ticketing-markt”, zegt Weegels. ■

“Mobile ticketing heeft 
voor ons de toekomst”
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