


HET SUCCESVERHAAL

MEER INFORMATIE

Op Record Store Day vieren we wereldwijd het fysieke
muziekproduct en de onafhankelijke platenzaak. Met
zeer exclusieve releases die alléén op die dag
verkrijgbaar zijn bij de deelnemende platenzaken. Ook
veel artiesten dragen de winkels een warm hart toe
met hun gratis instore concerten in het hele land. RSD
is in 15 jaar tijd uitgegroeid tot het grootste
eendaagse muziekevenement ter wereld. Voor de
meeste platenzaken is het inmiddels een van de
belangrijkste dagen van het jaar.

Daarnaast zetten we ons het hele jaar in voor de
platenzaken, onder meer met Indie Exclusive releases,
de Vinyl 33, het maandblad Recordzine, Black Friday
en andere toffe campagnes.

Every Day Is Record Store Day!

Son Mieux bij Concerto - door Jaap KroonRSD19 – Rij bij Concerto

https://recordstoreday.nl/
https://recordstoreday.nl/releases/indie-only/#perpage=18&year=0
https://recordstoreday.nl/vinyl33/


FACTS AND FIGURES

50.000 Bezoekers

100 Platenzaken

400 Internationale releases

20 NL Releases

250 Instore concerten

Tim Knol bij Plato Groningen – door Emma Pot



Gratis mee te nemen in 100+ platenzaken.

Advertentiemogelijkheden voor ¼, ½, 1 en/of 2 pagina(‘s).

Wist u dat naast deze RSD Special, de Recordzine nog 10 keer per jaar 
verschijnt? Neem contact op voor de advertentiemogelijkheden.

OPLAGE: 30.000
RECORDZINE RSD SPECIAL



De RSD klant krijgt aankopen mee in een RSD Totebag. Het is
mogelijk om hier extra items bij te voegen, zoals flyers,
brochures, stickers etc. Dit kan landelijk of lokaal gericht.
Daarnaast kan uw logo op de tassen worden gedrukt.

RSD TOTEBAG
OPLAGE: 25.000

RSD 2022– door Emma Pot



Uw logo kan mee op al ons drukwerk:

DRUKWERK

550 WINKELPOSTERS

250 STREAMERS

250 POSTERS INSTORE PROGRAMMA

RSD 2022– door Sander van Ketel



Campagne januari – april 2022

SOCIAL MEDIA

5.500
Instagram volgers (+15,8%)

12.700
Facebook volgers (+5,2%)

4.100
Twitter volgers (+2,2%)

350.000
Organisch bereik

2.500.000
Impressies/weergaven

45.000
Interacties



SOCIAL MEDIA VOORBEELDEN



Neem contact op met jesper@recordstoreday.nl voor de 
mogelijkheden met betrekking tot een gezamenlijke winactie.

In 2022 in samenwerking met House of Marley.

“Maak kans op een Marley platenspeler
+ bijbehorende bluetooth speakers.”

WINACTIE

8.000 bereikte accounts

350 deelnemers

mailto:jesper@recordstoreday.nl


WEBSITE
Mogelijkheid tot header advertentie op hoofdpagina

En/of advertorial in news feed

En  proud partners logo op hoofdpagina

Periode januari – april:

100.000 unieke bezoekers 

184.000 sessies



Adverteer in onze maandelijkse nieuwsbrief

Mogelijkheden voor een banner, advertorial of advertentie. 

NIEUWSBRIEF

21.000 subscribers



CONTACT
Uiteraard is alles bespreekbaar en denken we graag 
mee over een op maat gemaakt pakket dat voldoet 
aan uw wensen.

Bij interesse, vragen of onduidelijkheden neemt u 
contact op met:

Esther Vollebregt
Projectmanager Record Store Day NL
esther@recordstoreday.nl
+31640583280

https://recordstoreday.nl

Soestdijkerstraatweg 21

1213VP Hilversum

RSD22 bij Uptown Records Hoorn – door Sander van Ketel

mailto:esther@recordstoreday.nl
https://recordstoreday.nl/
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