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M� rjarenstrategie Vanaf 2007 werkte Marketing Drenthe aan het verbeteren van het imago van wonen, werken en 

recreëren in Drenthe. Passend bij de provinciale ambities (versterking van de vrijetijdseconomie 

en Drenthe als vijfsterrenfi etsprovincie) en bovenal bij de wensen van de vrijetijdssector in 

Drenthe, leggen we nu de focus volledig op de vrijetijdseconomie. In 2017 zijn we dan ook 

samen met circa 250 ondernemers en organisaties om tafel gegaan om een meerjarenstrategie 

te ontwikkelen voor de komende jaren. De strategie is gebaseerd op analyses van trends & 

ontwikkelingen, doelgroepenonderzoek en benchmark met andere regio’s.

Seizoensspreiding

Herhaalbezoek

Meer bestedingen

DOELGROEPEN LEEFSTIJLSEGMENTATIE

Nationaal

1. Gezinnen met jonge kinderen

2. Stellen 35+ 

Internationaal

1.  Duitsers (Nordrhein Westfalen en Niedersachsen)

2. Vlamingen

Ontwikkeling overige leefstijlgroepen wordt nauwlettend gevolgd.

Daar waar interessant wordt hierop ingespeeld.

Uitbundig geel
en ingetogen 

aqua

Mary
(traditional)

TACTIEK;
VERHAALLIJNEN EN JAARTHEMA’S

Het merk Drenthe wordt geladen aan de hand van 

verhaallijnen, waarbij individueel aanbod gebundeld 

wordt. De verhaallijnen, gebaseerd op de iconen en de 

merkwaarden van Drenthe, zijn:

• Drenthe is oer natuur

• Drenthe is Op Fietse

• Drenthe is de stoerste speeltuin

• Drenthe is wereld(s) erfgoed

• Drenthe is oeroude hunebedden

Naast de basisactiviteiten van online en offl  ine 

marketing en een actief persbeleid, zetten we elk jaar 

één van de verhaallijnen in de spotlights (themajaar). 

De campagne van dat jaar legt de nadruk op deze 

verhaallijn. Samen met ondernemers werken we aan 

productmarktcombinaties om in de etalage te zetten. 

Vanuit dit themajaar wordt zoveel mogelijk verbinding 

gelegd met de andere verhaallijnen.

DOELEN MARKETING VAN DRENTHE 

• Drenthe is top of mind (top 3) bij de gekozen doelgroepen

• Meer bekendheid internationaal

• Stijging bezoekintentie nationaal en internationaal 

• Meer en betere aanbevelingen over Drenthe

STRATEGIE 

•  Marktpenetratie: consolideren binnenlandse 

markt door lef, durf en onderscheidend 

vermogen en het aanbrengen van focus

•  Marktontwikkeling: aanboren nieuwe 

markten voor inkomend toerisme; 

groeimarkten Duitsland en Vlaanderen

UITGANGSPUNTEN STRATEGIE

• Drenthe is het relevante schaalniveau.

• De guestjourney is leidend voor de activiteiten.

• De activiteiten zijn datadriven.

• Stimuleren productontwikkeling passend bij doelgroep.

•  Marketing van Drenthe is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.

POSITIONERING

‘Drenthe, Oerprovincie van Nederland’

Drenthe = • Oorspronkelijk 

  • Avontuurlijk

  • Robuust

Met de volgende iconen:

• Hunebedden

• Wildlands Adventure Zoo

• Fietsen

• Nationale parken

• TT

Ook de moeite waaard:

• Drents Museum

• Geopark de Hondsrug

• Herinneringscentrum Kamp Westerbork

• Koloniën van Weldadigheid

DOELEN MARKETING VAN DRENTHE 

Meer bestedingen

•  Marktpenetratie: consolideren binnenlandse 

Meer bestedingen

• Herinneringscentrum Kamp Westerbork

ROL MARKTING DRENTHE  

•  Verkennen van (behoeften van) vraag en 

aanbod, ophalen en delen van kennis

•  Verbinden van ondernemers, organisaties,

ideeën, initiatieven tot interessante 

productmarktcombinaties

•  Verleiden middels eff ectieve 

marketingcommunicatie
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