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Ziggo Dome hee� alles in huis om fans optimaal te laten genieten van hun 
muziekhelden. De leden van Ziggo Dome Member Club zitten daarbij op de eerste rang. 
Danny Damman en David Kasten leggen graag uit welke voordelen dat hee� en hoe 
members meer rendement uit hun zakelijke relaties kunnen halen.
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In het voorjaar van 2012 opende Ziggo Dome haar 
poorten. In de ‘zwarte doos’ tegenover de ArenA 
is een unieke concertlocatie gehuisvest met plaats 
voor 17.000 muzieklie�ebbers. Het is de enige grote 
locatie speciaal voor live muziek in Nederland. Het 
handelsmerk is de uitmuntende akoestiek. Ziggo Dome 
is groot, maar toch intiem. Ziggo Dome hee� een eigen 
businessclub en speelt daarmee in op het bedrijfsleven 
om op een muzikale manier invulling te geven aan 
relatiemarketing. Ziggo Dome biedt onderdak aan de 
grootste artiesten en beste evenementen ter wereld. 
Eén van de aandeelhouders van Ziggo Dome is Live 
Nation. Deze grootste concertpromotor van de 
wereld organiseert in Nederland een groot deel van 

de concerten van buitenlandse artiesten. Zo ook in de 
Ziggo Dome. Er worden meer dan 90 evenementen per 
jaar in Ziggo Dome georganiseerd. Grote namen als 
Beyoncé, Bruno Mars, Madonna, Armin van Buuren en 
Robbie Williams hebben al op het podium van Ziggo 
Dome gestaan. Belangrijke redenen voor artiesten 
om voor Ziggo Dome te kiezen zijn onder andere 
de uitstekende akoestiek, de sfeervolle ruimte en de 
extra beleving die het gebouw biedt. Ook de ligging 
in Amsterdam speelt bij deze sterren een voorname 
rol in hun keuze. Uiteraard staan er nog meer 
wereldberoemde artiesten op het verlanglijstje van 
Commercieel Directeur Danny Damman. Daarover 
later meer.

S IGARENDOOS
Danny Damman: ‘Inderdaad, maar dat vertel ik zo. 
Laat ik eerst vertellen hoe het concept Ziggo Dome 
ontstaan is. Dat begint bij Ajax. Daar heb ik zelf ooit 
gevoetbald, maar ik beschikte niet over voldoende 
talenten om binnen de muren van het stadion, toen 
nog De Meer, te spelen. Toen de Amsterdam ArenA 
gebouwd werd en ik solliciteerde werd mijn brief uit 
meer dan duizend inzendingen geplukt, omdat er Ajax 
op m’n C.V. stond. Ik werd in 1995 aangenomen als 
Event Manager. In de ArenA heb ik ongeloo�ijk veel 
ervaring opgedaan, zowel met voetbalwedstrijden in 
competitieverband en de Champions League alsook 
met popconcerten. Tegenover de ArenA lag toen nog 
een kleine parkeerplaats. De toenmalige - en huidige 
- stadiondirecteur Henk Markerink keek daar vanuit 
zijn kantoor op uit. Tijdens een bespreking op zijn 
kantoor werd het idee geboren om daar wat mee te 
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gaan doen. Ik vergeet het nooit meer, Henk tekende 
letterlijk op de achterkant van z’n sigarendoos een 
nieuw muziekcentrum. Dat is het begin van het plan 
geweest en ook het begin van een zoektocht naar 
partners om dat te helpen realiseren. In 2008 nam ik, 
met pijn in m’n hart, afscheid van de ArenA om me op 
de uitvoering van dat plan toe te gaan leggen. 
Op 24 juni 2012 werd Ziggo Dome geopend.’ 

BIJNA UITVERKOCHT
Eén van de eerste collega’s van Danny Damman 
werd David Kasten. Ook David hee� een ArenA 
arbeidsverleden. De ArenA ervaring kwam beide 
heren zeer goed van pas, zeker bij het ontwikkelen 
van de zakelijke markt. ‘In de ArenA komt 80% van 
de opbrengsten uit 20% van de stoelen’, zegt Danny 
Damman. ‘Dat idee hebben we in Ziggo Dome vertaald 
naar de Ziggo Dome Member Club. Inderdaad 
vergelijkbaar met de Ajax Business Associates, maar 
beslist uniek in de muziek entertainment wereld. David 
is daar, als manager Member Club, verantwoordelijk 
voor. Ziggo Dome Member Club biedt ruimte aan 
800 members verdeeld over maximaal 200 bedrijven.’ 
David Kasten vervolgt: ‘Het kostte in het begin wel 
moeite om het concept te verkopen. Als ik namens 
Ziggo Dome belde, werd er vaak geantwoord: ‘we 
hebben al internet.’ Potentiële members vonden het een 
leuk verhaal, maar ‘eerst zien, dan geloven.’ Dat begrijp 
ik wel, hoor. Toch mag ik stellen dat wij in onze missie 

geslaagd zijn, de Member Club is bijna uitverkocht.  
We mogen ook zeer regelmatig leden van ABA welkom 
heten. Steeds vaker eigenlijk. Dat is een goede zaak, 
toch?’

ECHTE EREGASTEN
‘Ziggo Dome is dé gelegenheid om relatiemarketing in 
optima forma te bedrijven’, vindt David Kasten. ‘Met 
een lidmaatschap van de Ziggo Dome Member Club 
zijn onze members in staat om hun relaties als echte 
eregasten te onthalen. Nooit meer een uitverkocht 
concert, altijd de beste stoelen, gegarandeerd de beste 
parkeerplaatsen en exclusieve toegang tot een uniek 
en besloten verblijfsplatform tijdens het concert, de 
Live Avenue. Onze members kunnen per evenement 
het best passende arrangement samenstellen en 
daarmee hun gasten de muziek in Ziggo Dome op een 
compleet andere manier laten beleven. Wij hebben 
alle denkbare touchpoints van een Ziggo Dome 
music experience in kaart gebracht en deze stuk voor 
stuk tot in de puntjes uitgewerkt om een bezoek aan 
Ziggo Dome onvergetelijk te maken. Het resultaat 

‘Wereldsterren als Rolling Stones,  
Adele en Bruce Springsteen staan vroeg of 

laat in Ziggo Dome, dat is mijn droom.’
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is overweldigend en laat zich opdelen in drie fases: 
de voorbeleving, de concertbeleving en als toegi�  
de nabeleving. Dit is de nieuwe dimensie waarmee 
onze members meer rendement uit hun zakelijke 
relatieactiviteiten kunnen halen. Wat het lidmaatschap 
van de Ziggo Dome Member Club bijzonder maakt 
is dat onze leden altijd bij ieder evenement het eerste 
recht op toegangsbewijzen voor de Member Seats 
hebben en bovendien zijn er twaalf shows, naar eigen 
keuze, inbegrepen. U2 is voor onze members dus nooit 
uitverkocht.’

HET L IJSTJE
Danny Damman: ‘We zijn nu bijna drie jaar verder 
en in al onze bescheidenheid mag ik wel stellen dat 
Ziggo Dome goed op de kaart staat en wij onze belo� en 
hebben waargemaakt. De naam Ziggo, zeg maar onze 
shirtsponsor, is nog voor vele jaren aan de Amsterdam 
Music Dome, zoals wij o�  cieel heten, verbonden. 
We hebben al veel grote artiesten zien optreden en 
miljoenen mensen een onvergetelijke muziekbeleving 
bezorgd. Ziggo Dome is een prachtige concertlocatie 
geworden en maakt het muziekaanbod in Amsterdam, 
samen met de ArenA voor grote concerten en de 
Heineken Music Hall voor kleinere optredens, 
compleet. Daardoor is Amsterdam niet alleen qua 
voetbal, maar ook qua muziek, de nummer één stad 
van Nederland’, zegt hij ter afsluiting, als een echte 
Ajacied, overtuigend. Het lijstje? ‘O ja, noteer maar: de 
Rolling Stones, Adele, Bruce Springsteen en ga zo maar 
door. Ook deze wereldsterren staan vroeg of laat in 
Ziggo Dome, dat is mijn droom.’

Z IGGO DOME

MEMBERSHIP BENEFITS
• Gegarandeerde toegang tot alle shows in 

Ziggo Dome
• Altijd de beste stoelen, de Member Seats
• 12 shows naar keuze inbegrepen per jaar
• Altijd een gereserveerde parkeerplaats
• Entree via de speciale Member ingang
• Toegang tot de Member Lounge
• Exclusieve toegang tot de Live Avenue

Foto’s Ziggo Dome: Ferdy Damman

Zoekt u een op maat gesneden oplossing
voor uw debiteurenproces?

Graag verkennen wij de diverse mogelijkheden met u!

sales@alektum.nl  |  020-4177177  |  www.alektum.com

Denemarken   |   Duitsland   |   Estland   |   Finland   |   Frankrijk   |   Hongarije   |   Nederland
Noorwegen   |   Oostenrijk   |   Polen   |   Slowakije   |   Spanje   |   Tsjechië   |   Zweden

Nationale en internationale Incasso

Kopen van vorderingen

Facturering

Pre-incasso

Herinneringsservice

Customer service

Get your money back. And the customerTM

AlektumMaatwerk_230x280.indd   1 05-08-14   13:56
0134364.pdf   1 1-10-2014   9:59:420143895.pdf   1 24-4-2015   10:28:40 Aba2Day_Def.indd   43 8-5-2015   15:47:54




