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Tina Festival is een evenement van DPG Media en is 
de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét allerleukste en 
eerste echte festival waar je als meisje tussen de 7 en 
16 jaar moet zijn geweest.

De thuisbasis van Tina Festival is Attractiepark 
Duinrell Wassenaar en wordt georganiseerd in directe 
samenwerking met tijdschrift Tina. Tina is al ruim 50 
jaar het grootste meidenblad van Nederland met ruim 
40.000 lezers per week.

Dit jaar ziet Tina Festival er net even anders uit. 
Omdat de bezoekers misschien niet fysiek naar Tina 
Festival kunnen komen, barst het feest tijdens Tina 
Thuisfestival 2020 online los via Tinafestival.nl en alle 
social kanalen van Tina.

Tijdens deze eerste online editie kunnen meiden 
genieten van dezelfde belangrijke pijlers als bij het 
fysieke festival. Zo zijn er optredens van bekende 
artiesten via de social kanalen van Tina, worden er 
online meet & greets georganiseerd met hun favo 
YouTubers, kunnen ze deelnemen aan toffe video-
workshops en natuurlijk heel veel online shoppen.

Het leukste meidenfeest van Nederland, komt met een online versie, Tina Thuisfestival
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Kortom: hét online evenement waar je met je merk of product aanwezig moet zijn!



Tina Thuisfestival 2020 vindt plaats op de datum van het fysieke festival. Zo blijft het derde weekend van september 
voor de Tina doelgroep een datum on naar uit te kijken en kan het knalroze feestje gewoon doorgaan! 

  DATUM    Zaterdag 19 & zondag 20 september 2020

  START ONLINE PROGRAMMA  11.00 uur - 19.00 uur

  DOELGROEP    Meiden in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar en hun moeders van gemiddeld 40 jaar.

  DEELNEMERS    Tijdens Tina Thuisfestival 2020 zijn zorgvuldig geselecteerde exposanten aanwezig 
     met producten gericht op het gebied van onder meer lifestyle, fashion, beauty, 
     sport, ontspanning en cultuur. Na een klein onderzoek onder de vaste exposanten 
     van Tina Festival is gebleken dat veel van hen graag aanwezig zijn op de  online 
     editie en via dit online festival hun producten online willen verkopen.
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WiE iS DAT VROLiJKE 
TiNA FESTiVAL MEiSJE?

Ze is tussen de 7 - 16 jaar oud (gemiddeld 12 jaar).
Ze betrekt haar besties en hele familie bij alles wat ze 
doet, dus ook bij het Tina Thuisfestival.
Haar favorieten tijdens de fysieke edities van Tina 
Festival zijn YouTubers (43,5%), shoppen (32,8%) en 
artiesten (23,7%). 
Ze geeft haar geld vooral uit aan accessoires, gadgets, 
make-up en kleding. 
Ze besteed tijdens de fysieke edities van Tina Festival 
gemiddeld € 45,40 (excl. toegang, horeca en 
reiskosten).

Het Tina meisje is vrolijk, enthousiast en 
vooral nieuwsgierig

TiJDENS DE 
FYSiEKE EDiTIES 
VAN TiNA FESTiVAL
Tina Thuisfestival biedt de bezoekers net 
als tijdens het fysieke festival een dag vol 
fantastische belevenissen.

Tijdens het online festival valt er op alle social kanalen van Tina veel leuks te 
beleven. Zo kan de doelgroep genieten van optredens van hun favoriete 
artiesten en YouTubers, meedoen aan toffe online workshops voor zowel 
meisjes als hun moeders, vaders, broers of zussen en uiteraard hun favoriete 
producten shoppen in de online Tina Thuisfestival shopstraat. Verder zal het 
online programma worden aangevuld met allerlei leuke content als challenges, 
Tina Thuisfestival bingo, prĳ svragen en leuke, unieke video’s die de hele dag 
gestreamd zullen worden via verschillende Tina kanalen zoals TinaTV, 
Tina Instagram en TikTok en uiteraard op Tinafestival.nl.
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De online shopstraat
Op Tinafestival.nl komt een speciaal voor Tina Thuisfestival ingerichte shopstraat. 
Via deze pagina kunnen bezoekers shoppen bij de leukste merken. Elke exposant 
krijgt op deze paigna ruimte om het product te promoten met een link naar de 
eigen webshop, waar meiden uiteindelijk de aangeboden spulletjes kunnen 
aanschaffen. Tina Thuisfestival zal deze online shopstraat promoten via al haar social 
kanalen. Daarnaast krijgt elke bezoeker in aanloop naar het Tina Thuisfestival een 
mediapakket waarin het product gepromoot wordt. Daarnaast zal Tina na afl oop een 
document delen met het aantal clicks en bezoekers aan de pagina van de exposant.



WAT iS JOUW 
DOELSTELLiNG?

Via Tina Thuisfestival is dé kans om je doelgroep 
te ontmoeten; meiden tussen de 7 en 16 jaar 

oud. Kinderen zijn change agents binnen 
een gezin en kunnen ouders aanzetten tot 

bijvoorbeeld milieu bewuste keuzes of ander 
(gewenst) gedrag en het aankopen van (nieuwe) 
producten. Hoe jonger je een merk laadt, hoe 

langer de doelgroep merktrouw blijft.

Bep� l jouw doelste� ing en doe m� !
  Profi teer van het gigantische mediabereik van tijdschrift Tina en Tina Thuisfestival

 en breng je merk of product onder de aandacht bij deze doelgroep.

  Vergroot je online bereik via alle social kanalen van 
 Tina tijdens dit online festival.

  Doe aan marktonderzoek onder de bezoekers en kom te weten waar 
 jouw doelgroep behoefte aan heeft.

  Introduceer je (nieuwe) merk of product(en) in een unieke, online omgeving.

  Ontmoet je doelgroep online en ga er een jarenlange relatie mee aan.

  Verhoog je naamsbekendheid door je aanwezigheid in het 
 hart van de doelgroep.
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Tina is het leukste en grootste meidenmerk van Nederland! Met onder andere het wekelijkse tijdschrift, een jaarlijks evenement, 
vele specials, TinaTV op YouTube, populaire social media kanalen en merchandise bereikt het merk Tina meiden op alle fronten. 

Tina is een gedegen, ijzersterk en bewezen merk en marktleider in het segment meisjes 8-12 jaar.

Bereikt m� r dan 800.000 meiden

TINA MERCHANDISE 
& LICENTIES

 Tina Awards
Vakantiekampen
eigen Producten

TINA TIJDSCHRIFT & SPECIALS
537.000 uniek bereik per maand (6+)
121.000 uniek per editie (6-12 jaar)
197.200 uniek bereik per editie (13+) 

TINA EVENTS:
Tina Festival (2019 - 26.5K bezoekers)

TINA OP SOCIAL
Instagram: 158K volgers, 

55,7K volgers
Facebook: 8,2K volgers

(YoUtUbE)
ruim 77K abonnees

TINA.NL
10K uv 40K pv

TiNA iS HET GROOTSTE 
MEiDENMERK VAN NEDERLAND

360°
2020

AWARDS

zomerkamp

TiNA
2020

FESTiVAL
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Het Tina meisje consumeert media 
allang niet meer alleen offl ine. Ze wil 
continu op de hoogte blijven van het 
laatste Tina nieuws en gebruikt daarvoor 
verschillende devices gedurende de dag.

Met een bruto merkbereik van 823.671 
(gemiddeld per maand, q1 2019) is Tina 
het grootste 360° meidenplatform. 

CROSS MEDIAAL 
BEREIK
Brand Audience Tina 

823.671

Tina evenement 
bezoekers

Boeken & 
Specials

Fans

Tijdschrift 
Tina

Nieuwsbrief 
ontvangers

Instagram, 
Youtube, Facebook

17.289

verkochte oplage

 Kids monitor 
(6-12) + NoM 13+ 

298.900

537.000

99.700
26.500

Januari 2020

27.804

Unieke bezoekers
tina.nl
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DEELNAMEPAKKETTEN
Voor deelname aan Tina Festival zijn een aantal standaard pakketten samengesteld. 

 Plekje in onze online shopstraat
 Naamsvermelding + foto op 

 Tinafestival.nl + doorlink
 1x instagram @Tinafestival
 1x tip in Tina
 Mogelijkheden deelname winactie

 Topplek in onze online shopstraat
 Naamsvermelding + foto op 

 Tinafestival.nl + doorlink
 1x instagram @Tinafestival
 1x blogpost op Tinafestival.nl
 1x tip in Tina
 1x redactioneel item in Tina + beeld
 Mogelijkheden deelname winactie

 Prominente plek in onze 
 online shopstraat

 Naamsvermelding + foto op  
 Tinafestival.nl + doorlink

 1x instagram @Tinafestival
 1x blogpost op Tinafestival.nl
 1x tip in Tina
 1/1 advertentie in Tina + beeld
 Mogelijkheden deelname winactie

Online pakket Online pakket Online pakket

Totaal: €1.000,-
Totaal: € 3.500,-

Totaal: €5.000,-

TiNA� uisFESTiVAL
ONLINE EDITIE 2020

V� r contact of 
m� r informatie:

Leonore Tilleman
Commercieel Manager Kids & Teens

leonore.tilleman@dpgmediamagazines.nl 
Mobiel: 06 200 112 70

Petra Rozenbrand
Account Manager Events

petra.rozenbrand@dpgmediamagazines.nl
Tel: 088 556 7005 • Mobiel: 06 517 941 72Alle tarieven zijn excl. BTW, op basis van standaard formaten. Hierop is geen bureau- of 

contractkorting op van toepassing. Voorzieningen als water en elektra dienen apart te worden 
aangevraagd, deze kosten worden separaat gefactureerd. Onder voorbehoud van typefouten.


