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Over Tikata

Tikata brengt sinds begin 2017  onafhankelijk alle 
ticketdeals voor ruim 150 dagjes uit in Nederland, België 
en Duitsland in kaart. 

• Dagelijks controleren we 125 aanbieders van tickets voor 
een dagje uit

• Het aantal verschillende actieve deals in de database 
schommelt tussen de 4.000 en 6.000

• Met onze unieke calculator hoeven gebruikers niet langer 
zelf te puzzelen, maar berekenen ze binnen 1 minuut de 
beste deal voor hun groep

• In 2019 groeide het aantal bezoekers met 58%
• 1e maanden van 2020 groeide het aantal bezoekers door 

met 33% 
• Al het verkeer op Tikata is organisch
• Sinds 2019 richten we ons ook op combideals zoals Tickets 

+ Verblijf
• Per 1 juni 2020 is de internationale versie Tikatadeals.com

live gegaan
• 1 x per jaar publiceren we ons onderzoek naar 

ticketprijzen. Dit onderzoek werd o.a. opgepikt door 
Telegraaf, RTL Nieuws, VTM Nieuws, Emerce, Business 
Insider en maakte EditieNL en Omroep West er een item 
op tv over
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Bezoekers 2019
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658.000 met een piek in augustus van 136.000 
bezoekers

Prognose 2020
Schatting +25% verkeer t.o.v. 2019
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Exposure opties

* Tijdens de zomervakantie is er een opslag van 20% op de  genoemde prijs. De prijs voor pakket 4 Is een vanaf prijs. Naast deze pakketten zijn er altijd mogelijkheden voor andere samenwerkingen zoals Affiliates, joint promotions of win acties. 

Blog artikel
Onze blogs hebben op 
Tikata een
prominente plek op 
zowel de homepage 
en de park detail 
pagina’s
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Nieuwsbrief + 
Social
Laat je bericht
opvallen bij ruim
4.000 volgers op FB, 
Twitter en Insta en
7.500 nieuwsbrief
leden
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Gold package
Met dit pakket
combineer je een blog 
met de voordelen van 
de nieuwsbrief en een
social post
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Combi met 
Pretparkdeals.be
Wil je ook extra 
opvallen in België dan
bieden we 
verschillende opties in 
combinatie met onze
partner 
Pretparkdeals.be
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€ 175 * € 150 * € 275 * € 500*


