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Adverteren op Instagram

Je kunt adverteren op onze
Instagram met meer dan 30.000
volgers. Al vier jaar lang plaatsen wij
dagelijks de hardste quotes van
Nederlandse rappers. Hierdoor
bestaat onze doelgroep uit
hardcore hiphop fans die houden
van: punchlines, lyrics, gangsterrap
en rap met inhoud. Ruim 80% van
onze following is man en meer dan
50% is tussen de 18 en 24 jaar oud.
75% komt uit Nederland en 10% uit
België. De steden waarin we de
meeste volgers hebben zijn:
Rotterdam, Amsterdam,
Paramaribo, Den Haag en Utrecht. 
 Hiernaast lees je welke
promotiepakketten wij aanbieden.

3x story inclusief swipe up en tag 
1x quote 
1x video achter de quote

Pakket 1
Bereikt minimaal 10.000 accounts 

€ 55 excl.  
€ 66,55 incl.

5x story inclusief swipe up en tag 
2x quote 
2x video achter de quote 

Pakket 2
Bereikt minimaal 15.000 accounts 

€ 75 excl. 
€ 90,75 incl.  

7x story inclusief swipe up en tag 
3x quote
3x video achter de quote

Pakket 3
Bereikt minimaal 25.000 accounts

€ 105 excl. 
€ 127,05 incl.

Quote met video erachter



Studio’s, clipmakers, producers en
mix/mastering experts melden zich
aan op onze website om zo in
contact te komen met artiesten. Je
krijgt een eigen pagina waarin
overzichtelijk staat wat je doet en
hoe artiesten kunnen contacteren.
Daarnaast zorgen we ervoor dat
artiesten een goed beeld van jouw
diensten krijgen door middel van
foto’s of video’s. Alles wat jij
verkoopt door onze website is 100%
voor jezelf. 

€ 80 excl. per jaar 
€ 96,80 incl. per jaar

Op onze website download je een
bestand met 35 unlimited license
beats. 

Soorten beats: 
- Wavey
- Drill
- Trap
- Freestyle 
- Old school  

Pakket 35 beats 
€ 103,30 excl. 
€ 125 incl. 

WebsiteBeatspakket



Promotievideo waarbij we filmen
op locatie of werken met
bestaande beelden
Denk aan persoonlijke
aankondiging of winactie

Promotievideo

Vanaf € 35,- excl.

Previews van je nieuwe 

Geschikt voor Instagram tijdlijn 

Album sampler 

       album of EP

       of YouTube 

Vanaf € 75,- excl. 

Video in tijdlijn formaat voor je
nieuwe release
Tekst en symbolen naar keuze 

Instagram tijdlijn video 30 sec. 

€ 50 excl. 
€ 60,50 incl.

Video in story formaat voor je
nieuwe release
Tekst en symbolen naar keuze

Instagram story video 15 sec. 

 
€ 35 excl. 
€ 42,35 incl.

Contentproductie

Wij hebben tientallen artiesten geholpen met het creëren van
content door middel van foto's, video's, Instagram stories en nog

veel meer. Check hieronder ons aanbod. Bij aankoop van meer dan
€ 250,- aan contentproductie, krijg je een gratis quote op onze

Instagram. 



25 bewerkte foto´s in 

Foto’s worden binnen of buiten
geschoten 
De foto’s versterken het imago
van de artiest 

Fotoshoot

       hoge resolutie

€ 175 excl. + evt. brandstofkosten
€ 211,75 incl. + evt. brandstofkosten

Bewegende Spotify canvas 
Er wordt gebruik gemaakt van
bestaande beelden 
Op locatie beelden schieten, is
mogelijk, prijs in overleg

Spotify canvas 

€ 75 excl. 
€ 90,75 incl.  

We schieten clips op straat, in
de auto, op locatie en buiten 
Vooraf maken we een 

Videoclip

       story board 

€ 619,85 excl. 
€ 750 incl.

Cover die past bij jouw track
Bruikbaar voor Spotify of
YouTube

Cover 

€ 82,65 excl. 
€ 100 incl.



Fotografie 



Videoclips

https://www.youtube.com/watch?v=BGWoTJ-Xr0o
https://www.youtube.com/watch?v=wghwbo4ZiRY
https://www.youtube.com/watch?v=LZJYGs0HTtk
https://www.youtube.com/watch?v=HEOxjC0UFq4


Covers



Promotievideo's 



Beschrijving van wie je bent 

Jouw contactinformatie
Portfolio van jouw muziek 
Foto’s 

Presskit
We maken voor jou een presskit. 
Dit zit erin:

       en wat je doet

€ 150 excl. 
€ 181,50 incl.

Marketing

Persbericht
Ga je een nummer releasen of heb je
ander nieuws? Laat door ons je
persbericht schrijven. Het persbericht
verstuur je naar hiphop platformen,
kranten of andere media. 

€ 85 excl. 
€ 102,85 incl.



Een planning per maand
Checklist voor elke release
Uitleg over pitches schrijven voor
Spotify playlists
Persoonlijk marketingplan dat je 
 toepast bij elke release 

Releaseplan 
Een jaaroverzicht waarin staat wanneer je
muziek gaat releasen en hoe je de
muziek promoot. 

€ 125 excl. 
€ 151,25 incl.

Advies over promotie
Media-aandacht
Onderscheidend vermogen 
Personal branding 
Checklist voor marketing
Bepalen van kernwaarden 

Uitleg vision board 

Marketingplan
We bedenken voor jou een
marketingplan dat ervoor zorgt dat jij
jouw muzikale doelen realiseert. 

       en kleuren 

€ 165,30 excl. 
€ 200 incl.

Strategie
Wil jij hulp bij het bepalen van jouw strategie of met het
optimaliseren van jouw business model? Dan helpen wij jou verder.
We maken samen een toekomstgericht plan dat past bij jouw
onderneming. Ook geven we je de tools en begeleiding om het
plan stap voor stap te implementeren. We zijn gespecialiseerd in
het bouwen van strategieën voor studio´s, artiesten en opkomende
labels. 

Prijs op aanvraag



Nederhop staat voor verbinden, kennis,
creativiteit, loyaliteit en puurheid. Sinds
2016 helpen wij artiesten met het maken
van de volgende stap in hun carrière.
Daarnaast adviseren wij opkomende
labels en studio's. Wij hebben een passie
voor unieke content en inspireren hiphop
fans met quotes, interviews en podcasts. 

Voor Nederlandse hiphop, 
door Nederlandse hiphop

Over Nederhop

Contact 

Heb je in deze lijst iets gezien
wat je aanspreekt? Neem dan
contact op met Erik, eigenaar
van Nederhop. 

+31 621374019

info@nederhop.nu


