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Nieuwsbericht

Tiqets organiseert gratis ‘kijkje achter de
schermen’ rondleidingen in musea en attracties
Amsterdam, 15 September 2020 - Om cultuur en het bezoek aan attracties en
musea in Nederland een extra impuls te geven, lanceert het Nederlandse
kaartjesbedrijf Tiqets tussen 14 en 20 september in samenwerking met 18
musea en attracties in Nederland de zogenoemde ‘Awakening Weeks’.

Consumenten kunnen zich aanmelden voor gratis virtuele Engelstalige rondleidingen door

gidsen van zeven musea en attracties waaronder het Johan Cruijff Arena, Body Worlds, Royal

Delft, het kunstmuseum Moco en de stripclub Tour de BonTon die je live meenemen langs

verschillende bezienswaardigheden. Ook geven verschillende deelnemers tijdens de

promotieweek korting op entreekaarten.

⏲

http://www.tiqets.com/news


Na een uitermate vervelende eerste helft van 2020 voor attractieparken,
musea en overige attracties hebben deze inmiddels de nodige Covid-19
maatregelen getroffen om bezoekers weer welkom te heten. Wij ondersteunen
ze daarbij graag met onze Awakening Weeks actie’
— Luuc Elzinga, Founder and President Tiqets

De Awakening Weeks worden in zes opeenvolgende weken in zes landen uitgerold: Engeland,

Frankrijk, Spanje, Nederland, Italië en de VS. Tiqets verkoopt wereldwijd toegangskaarten voor

momenteel ruim 3000 attracties en musea in meer dan 60 landen. In Nederland bedraagt het

aanbod momenteel ruim 220 locaties. Informatie over de Awakening Weeks actie, data en

tijdstip van de gratis rondleidingen, de deelnemende locaties in Nederland en aanmelden kan

via: https://www.tiqets.com/blog/awakening-weeks/netherlands-awakens/

Gratis virtuele rondleidingen worden gegeven in de Johan Cruijff Arena, Tour de Bon Ton,

Body Worlds, Lovers Canal Cruise, Ripley's Believe it or Not, Royal Delft en het Moco museum.

Alle online rondleidingen plaats op donderdag 17 september met uitzondering van die van

Royal Delft die woensdag 16 september om 16.00 uur live gaat. 

Een van de gekste musea van Amsterdam is zonder twijfel Ripley’s Believe It or Not – een bonte

verzameling van bizarre wetenswaardigheden en attracties waaronder de langste man ter

wereld, de zwaarste spin ter wereld, een torenhoge robot gemaakt van auto-onderdelen en een

hond van fietskettingen. Neem je kinderen mee met korting om het zelf te beleven of meld je

aan voor de virtuele rondleiding die 17 september om 11.30 uur begint.Wil je zien hoe een van

de ambachtslieden van Royal Delft wit aardewerk kundig met een penseel Delfts Blauw

beschildert en meer horen over de bijna 400-jarige geschiedenis van de enig overgebleven

aardewerkfabriek uit 1653, schrijf je in voor de rondleiding op woensdag 16 september.

Overige deelnemers zijn het Muiderslot, het prostitutiemuseum Red Light Secrets, Xtra Cold

Icebar, Heineken Experience, het museum voor duurzame mode Fashion For Good, het

stoomschip SS Rotterdam, Diamond Museum, Royal Coster Museum, Efteling, het speeltuin

voor volwassenen en Instagram-proof museum Wndr Experience en Euromast die geen virtuele

rondleidingen verzorgen maar waarvoor men wel direct online entreekaarten kan reserveren.

https://www.tiqets.com/blog/awakening-weeks/netherlands-awakens/


OVER TIQETS

Since its founding in 2014, Tiqets has been on a mission to make culture more accessible by helping people
discover and enjoy museums and attractions around the globe. From iconic experiences to hidden gems, millions
of people have used Tiqets to choose their way to explore a city’s culture and breeze through booking.

Backed by investors like Airbnb, HPE, and Investion, the company is headquartered in Amsterdam and now
employs 200+ people in Amsterdam (HQ) as well as Seattle, Las Vegas, Orlando, Philadelphia, London,
Copenhagen, Paris, Barcelona, Rome, Vienna, Bangkok, Tokyo and Osaka.

 

Tiqets Management Team:

Luuc Elzinga 
President & Co-Founder 
Linkedin Profile »

Laurens Leurink 
Chief Executive Officer 

Omdat wij cultuur en dagtoerisme nog toegankelijker willen maken voor
consumenten wereldwijd, zijn de virtuele rondleidingen in het Engels zodat ook
inwoners uit Europa en daarbuiten aan de virtuele tours kunnen deelnemen’
— Luuc Elzinga, Founder and President Tiqets

Over Tiqets

Tiqets is een initiatief van vier Nederlandse ondernemers met een hoofdkantoor in Amsterdam

en heeft als doelstelling om cultuur toegankelijker te maken voor consumenten. Het bedrijf is

actief in 14 landen, waaronder Nederland met een Nederlandstalige website. Daarnaast heeft

het vestigingen in het buitenland waaronder Parijs, Rome, Londen, Barcelona, Wenen,

Kopenhagen, Bangkok en Philadelphia. Het aantal werknemers bedraagt ruim 220. 

Noot voor de redactie;

In mediakit vindt u een visual van de Awakening Weeks actie plus een overzicht van data en

tijdstippen van de virtuele rondleidingen.
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Tiqets highlights:

2014:

Tiqets is founded in Amsterdam and sells its first tickets as a whitelabel service

2015:

Tiqets pivots to instant, last-minute, mobile tickets to museums and attractions for city travelers

2016:

Launched the Tiqets apps and Reseller portal

2017: 

Expansion to the United States
Awarded the 'Fastest growing Dutch startup' title for second year in a row

2018:

First tours & activities partner of Reserve with Google
Expansion into APAC
Launched Tiqets Booking Engine to help venues sell on their own websites

2019:

https://www.linkedin.com/in/laurens-leurink-6bb7a93/?originalSubdomain=se
https://www.linkedin.com/in/robertwesters/
https://www.linkedin.com/in/marijnspeelman/
https://www.linkedin.com/in/raaijmakersmaarten/
https://www.linkedin.com/in/stefpillen/


More than 1 million app downloads
More than 10 million tickets sold to more than 2,000 venues
Raised $60M in Series C funding led by Airbnb

Tiqets
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