
Nieuws: DownloadMusic.nl claimt maand na start 15% 

marktaandeel  

 

TargetMedia-president Paul van Rooij is tevreden over de 

introductie van DownloadMusic.nl, maar beseft ‘dat we allen 

nog een lange weg te gaan hebben’. Dat schrijft hij een maand 

na de start in een aan relaties verzonden evaluatie. Het 

aandeel van het platform in de Download Top 50 van GfK Dutch 

Charts is 25%, claimt Van Rooij, die daarbij aantekent: “Dit 

marktaandeel is sterk vertekend doordat wij de promotie van 

Marco Borsato’s Wit Licht en 24 Uur Verliefd van Gerard Joling 

voor onze rekening hebben genomen, waarin we qua verkopen een 

marktaandeel hadden van ruim 70%. Ook de lancering zelf heeft 

invloed op de cijfers. Als we deze promoties eruit halen, 

blijft nog steeds een zeer significant marktaandeel van circa 

15 à 17,5% over.” Daarmee wordt het eerder via Entertainment 

Business afgegeven streven om al na één maand break-even te 

draaien, volgens Van Rooij ‘net niet gehaald’. “Als we kijken 

naar absolute aantallen moeten we nog een paar marathons lopen 

om dit verhaal om te zetten in klinkende munt voor ons allen.” 

De eerste maand werd volgens Van Rooij dan ook vooral gebruikt 

om de markt te verkennen, in plaats van aantallen te verkopen. 

 

Die inventarisatie leverde onder meer onderstaande kennis op: 

• De prijs van een download heeft een groter effect dan vooraf 

verwacht en gehoopt. “Sterk afhankelijk van de artiest en de 

wijze van promotie zien we een stijging van 30 tot 100% van 

het aantal verkochte tracks als we de consumentenprijs op 

€0,99 zetten i.p.v. de door ons gehanteerde €1,30.” Van 

Rooij zei vorige maand tegenover Entertainment Business: 

“Bij een verkoopprijs van €0,99 kun je alleen maar geld 

verliezen. Je kunt dan wel hogere aantallen verkopen, maar 

de huidige marges maken dat prijspeil voor ons niet 

haalbaar.” 

• Nagenoeg alle ingezette vormen van promotie leveren 

nauwelijks conversie of zelfs verlies op, en zijn zodoende 

zinloos. Dit geldt voor promotie vanuit betaalde tekstlinks 

(bijvoorbeeld Google Adwords; verlies: €0,20 per bezoeker), 

bannercampagnes (idem), ‘getarget gekocht verkeer’ 

(bijvoorbeeld Google Adwords; bestelratio slechts 4%), 

‘getarget verkeer vanuit artiestenbronnen’ (Hyves, website 

artiest, enz.; bestelratio 8%, in combinatie met 

promotieartikelen als concertkaartje of meet & greet te 

verhogen tot 15%) en ‘non-targeted verkeer’ (bestelratio 

0,5%) 

• de long tail is ook op DownloadMusic.nl van toepassing: 

circa 80% van de verkopen betreffen tracks/albums die niet 

in de charts staan 

 

Van Rooij zegt uit ervaring te weten dat de cijfers in de 

beginperiode ‘al zeer dicht op de werkelijkheid zitten’. Toch 
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acht hij het nog te vroeg vérstrekkende conclusies te trekken. 

Hij is van mening dat deze markt zich in 2008 serieus kan 

ontwikkelen en er goede kansen liggen voor de industrie. Wel 

roept hij de muziekmaatschappijen en hun belangenorganisatie 

NVPI op actiever mee te werken dit te realiseren. “Als deze 

partijen zo passief en weinig innovatief blijven als ze tot op 

heden zijn geweest, zie ik het somber in. Laat duidelijk zijn 

dat er gelukkig positieve uitzonderingen zijn, de medewerking 

aan ons platform is daar al een voorbeeld van, maar nu denken: 

‘we hebben onze content er staan en nu eens kijken wat het 

wordt’, is echt niet voldoende.” 


