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1. Inleiding     

 

Van Marketing Drenthe naar dé Marketing van Drenthe 

In 2017 hebben we de basis gelegd voor dé Marketing van Drenthe. Samen met de sector hebben we 

een meerjarenstrategie opgesteld voor vier jaar, een samenvatting hiervan is opgenomen in bijlage 

één. Het hele document staat op drenthe.nl/demarketingvandrenthe. De meerjarenstrategie werken 

we per jaar uit in een actieplan, in dit document staan onze activiteiten voor 2018.  

 

Vertrekpunten 2018 

Voor de Marketing van Drenthe hebben we een vijftal uitgangspunten geformuleerd. In de 

activiteiten voor 2018 geven we invulling aan deze uitgangspunten. In 2017 zijn we de 

voorbereidingen gestart voor deze activiteiten:  

- Nationaal is Drenthe het belangrijkste schaalniveau. Internationaal (en met name in de 

groeimarkt Duitsland) zijn de Nederlandse provincies minder bekend. In 2018 werken we 

met nieuwe samenwerkingspartners om onze regio aantrekkelijk te positioneren bij de 

Duitse en Vlaamse gast. Dit op basis van onderzoek in 2017 naar het juiste schaalniveau en 

positionering voor de internationale marktbenadering.  

- In 2018 stemmen we onze marketinginspanningen nadrukkelijker af op de cruciale 

momenten voor onze gast, de gastreis staat hierin centraal. We gebruiken hiervoor de 

resultaten van het onderzoek naar de gastreis van de belangrijkste leefstijlgroepen voor 2018 

(ingetogen aqua en de Duitse doelgroep). De verworven kennis delen we met onze partners. 

- In 2018 ligt kennis aan de basis van al onze activiteiten. We doen hiervoor zelf onderzoek, 

zoals doelgroepenonderzoek, consumentenpanel en meer. Onze kennis delen we met onze 

partners én we starten in 2018 met het verzamelen van kennis uit de markt. Dit vanuit de 

informatiebehoefte in de sector én de wil om kennis te delen.  

- Marketing is meer dan promotie alleen, in 2018 stimuleren we onze partners om te werken 

aan product markt combinaties die passen bij het themajaar ‘Werelds Erfgoed’. We pakken 

onze rol als regisseur voor de Marketing van Drenthe. We krijgen hiervoor vanaf 2018 advies 

van onze marketingadviesraad. 

- Om onze communicatiekracht te vergroten, laten we meer mensen het verhaal van Drenthe 

vertellen. In 2018 leggen we de basis voor het delen van het verhaal van Drenthe door het 

realiseren van een nieuwe beeldbank, een toolkit, delen van content, activatie gebruik 

#oerdrenthe, actief pers en pr beleid. 

 

 

 

  



 

2. Focus 2018  

 

Drenthe 

Oerprovincie van Nederland 

De concurrentie op de binnenlandse markt is groot en daarom komen we met een aangescherpte, 

onderscheidende positionering voor Drenthe. Drenthe, Oerprovincie van Nederland. Deze 

positionering betekent een vernieuwing in onze corporate identiteit. Huisstijl, woordgebruik en 

beeldgebruik passen we aan. In 2018 maken we nieuwe (te delen) beelden, videocontent en meer.  

 

Themajaar en participatiemogelijkheden 

Nationaal: ‘Werelds Erfgoed’ 

In 2018 zetten we de verhaallijn ‘werelds erfgoed’ centraal. In 2018 zijn er diverse culturele 

hoogtepunten zoals de viering van 200 jaar Koloniën van Weldadigheid, op weg naar Unesco 

Werelderfgoed voor de Koloniën en Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa (met in Drenthe 

Into Nature en theaterspektakel De Welstaat). Drenthe biedt daarnaast meer cultureel erfgoed van 

wereldklasse. Bijzonder in Drenthe is dat ons cultureel erfgoed onlosmakelijk verbonden is met ons 

oerlandschap. Denk bijvoorbeeld aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en De Hondsrug 

Unesco Global Geopark. Onze andere verhaallijnen stemmen we af op het themajaar. Denk aan het 

verbinden van werelds erfgoed aan de verhaallijn Op Fietse door middel van thematische fietsroutes. 

Daar waar mogelijk koppelen we ook onze iconen aan het themajaar. Vanwege het belang van de 

iconen voor onze doelgroep, kan hier ook los van het themajaar aandacht aan worden besteed.  

 

Het themajaar ‘werelds erfgoed’ biedt bij uitstek mogelijkheden om het seizoen te verbreden. 

Nadrukkelijk leggen we nationaal een accent in het voor- en najaar. Met het themajaar willen we 

volop aanhaakmogelijkheden bieden. We bieden meerdere participatiemogelijkheden in de 

campagnes, met de belangrijkste partners zijn we hiervoor in 2017 al gaan brainstormen.  

Internationaal: ‘Fietsen en cultureel erfgoed’ 

Internationaal sluiten we aan bij de gekozen thema’s vanuit onze internationale 

samenwerkingspartners. Fietsen is een belangrijk thema. Met NBTC Duitsland en Vlaanderen 

onderzoeken we daarnaast welke onderdelen van ons nationale interessant zijn voor onze 

internationale doelgroepen.  

 

We zoeken de samenwerking op diverse schaalniveaus en er zijn diverse participatiemogelijkheden. 

Voor het directe grensoverschrijdende verkeer is er de Erleb Drenthe krant. Verder participeren we 

in de fietscampagne van NBTC Duitsland/Vlaanderen. Daarnaast houden we ruimte om in te spelen 

op specifieke kansen zoals toeristen die vliegen op Groningen Airport Eelde en onze iconen. We 

bezoeken met de regio’s buitenlandse beurzen en willen vooral ook Drenthe verder klaarstomen 

voor het ontvangen van buitenlandse gasten. Onze grootste aandacht gaat daarbij uit naar de Duitse 

markt. 

Speerpunt doelgroepen 2018 

In de basisactiviteiten spreken we alle doelgroepen aan, namelijk ‘gezinnen met jonge kinderen’ en 

‘stellen 35 plus’ (leefstijlgroepen ‘uitbundig geel’ en ‘ingetogen aqua’). Het nationale themajaar 

‘Werelds erfgoed’ biedt bij uitstek kansen om de doelgroep ‘stellen 35 plus’ en in het bijzonder de 

leefstijlgroep ‘ingetogen aqua’ verder te interesseren voor Drenthe. Internationaal ligt de nadruk op 

de Duitse gasten uit Nordrhein Westfalen en Niedersachsen met de leefstijlgroep Mary (traditioneel). 



 
 
 

 

Doelstellingen uitgewerkt naar 2018 

 

Ambitie Marketingdoelstelling Meerjarendoelstelling Speerpunt 2018 Activiteiten (zie uitwerking pag 6 t/m 10) 
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Drenthe in top 3 

favoriete 

bestemmingen 

Drenthe is top of mind bij de 

gekozen doelgroepen voor 

vakantie of een dagje uit. 

Meer bekendheid 

internationaal. 

Middels themajaar ‘werelds 

erfgoed’ marktpenetratie 

stellen 35+ en ingetogen 

aqua. 

Marktontwikkeling Duitse 

markt. 

• Contentontwikkeling 

• Doorontwikkeling internet 

• Online en offline marketing 

• Pers-en pr beleid 

• Campagne themajaar 

• NBTC campagne 

Meer plannen voor een 

bezoek aan Drenthe 

Door de uitingen hebben de 

doelgroepen een positief gevoel 

bij een bezoek aan Drenthe en is 

hun intentie om Drenthe te 

bezoeken positief beïnvloed. 

Vergroten merkbinding 

Drenthe in combinatie met 

cultureel erfgoed en activatie 

door bieden van product 

markt combinaties. 

• Contentontwikkeling 

• Doorontwikkeling internet 

• Online en offline marketing 

• Pers-en pr beleid 

• Campagnes themajaar en Boomhut XXL 

Meer en betere 

aanbevelingen over 

Drenthe 

In 2020 bevelen meer 

enthousiaste gasten Drenthe 

aan. Dit meten we aan de hand 

van een stijging van de net 

promotor score. 

Ambassadeurs faciliteren om 

verhaal van Drenthe te 

vertellen. 

• Contentontwikkeling 

• Online marketing 

• Merkbinding via o.a. merchandise en 
toolkit 

 

Organisatiedoelstelling Meerjarendoelstelling Speerpunt 2018  

 

Marketing Drenthe 

heeft goede aansluiting 

bij het werkveld en 

verzorgt samen 

In 2020 is er een significante 

toename van het aantal 

ondernemers dat zich betrokken 

Versterking relaties, 

vergroten 

aanhaakmogelijkheden en 

daarmee ook vergroten 

• BtoB marketingcomm.plan 

• Accountmanagement 

• Klantvolgsysteem 

• Nieuwsbrief/magazines/bijeenkomsten 

• Inzet btob social media  



 

hiermee de marketing 

van Drenthe 

 

en onderdeel voelt van de 

marketing van Drenthe.   

draagvlak en participatie in 

campagnes. 

• Zichtbaarheid Drenthe (o.a. vlaggen) 

• Participatieprogramma 2019 ontwikkelen 

• Marketingadviesraad 

• Klanttevredenheidsonderzoek 

• Gezamenlijke activiteiten regio’s 

• Toolkit 

 

Marketing Drenthe 

voor alle facetten van 

regiomarketing 

In 2020 zitten we als 

gezaghebbende 

gesprekspartner aan tafel bij 

zowel provinciale als 

gemeentelijke overheid voor 

strategische beleidsadvisering 

op het gebied van 

(regio)marketing. 

Versterking relaties en 

vergroten kennis en inzicht 

bij de strategische partners 

over de reikwijdte van 

marketing (en Marketing 

Drenthe). 

• Accountmanagement 

• Nieuwsbrief/magazines/bijeenkomsten 

• Destination Branding traject 

• Gezamenlijke toeristisch programma 
internationaal 

• Marketingadviesraad 

• Klanttevredenheidsonderzoek 
 

 

Marketing Drenthe is 

de kennispartner voor 

de vrijetijdseconomie 

in Drenthe 

In 2020 vindt een actieve 

wederkerige deling van data 

plaats tussen Marketing 

Drenthe en minimaal zes 

strategische partners.  

Verstevigen banden 

kennisrelaties en opstarten 

kennisketen. 

• Onderzoeksplan 

• Opzet kennisketen 

• Praktische kennisdeling 

• Feiten & cijfers VTE 

• Inspelen op actualiteiten/thermometer 

• Bezoekersonderzoek (inteer)nationaal  

• Guestjourney onderzoek 

• Effectmeting marketing 

• Onderzoek Drenthe.tv 

• Quick scan investeringen werkveld  

 

In ons actieplan hebben we deze doelen nader uitgewerkt. Per activiteit, die we verdeeld hebben over de taken verkennen, verbinden en verleiden, hebben 

we de kpi’s bepaald evenals de wijze van monitoring.



 

3. Actieplan 2018 

Verkenning 
Onderzoek, monitoring en data-analyse:  

 
Omschrijving activiteit  Doelgroep Fase in 

guestjour
ney 

Periode In samenwerking met KPI Manier van monitoren 

Strategie: planvorming, uitwerking 
onderzoeksplan, mogelijkheden 
samenwerking verkennen, adviesvragen, 
volgen reviews etc. 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

- Jaarrond Ondernemers, organisaties en overheden - - 

Kennisketen: we verstevigen banden 
kennisrelaties, we starten een kennisketen 
op waarbij we kennis vergaren, ontsluiten 
en delen.  
We verkennen de mogelijkheden rondom 
big data (o.a. toeristenpas). 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

- Jaarrond Ondernemers, organisaties en overheden - Bijhouden aantal partners uitwisseling 
data 

Praktische kennisdeling: praktische tips, 
kennisbijeenkomsten, e-learning en meer 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

Alle fases Jaarrond Marketingadviesraad, ondernemers, 
overheden en regio’s 

- Evaluatie met marketingadviesraad 

Feiten en cijfers vrijetijdseconomie: we 
presenteren voor het seizoen de stand van 
zaken in de vrijetijdssector. 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden. 

- April 2018 Provincie Drenthe 
Recreatieschap Drenthe 

- CVO, CVTO, CBS, Lisa 

Actualiteiten: bijhouden trends en 
ontwikkelingen, thermometer in de sector . 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

- Jaarrond Provincie Drenthe 
Recreatieschap Drenthe 

- NRIT, CBS, Rabobank, bureau Louter etc. 
etc. 

Bezoekersonderzoek nationaal: inzicht in 
ontwikkeling doelgroep, inkleuring 
doelgroep, testen marketingactiviteiten 
etc. 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

- Jaarrond 
zwaartepunt 
voorjaar 

Marketingadviesraad, kennisinstellingen - Consumentenonderzoek 
Consumentenpanel 
Reviews 

Bezoekersonderzoek internationaal: inzicht 
in ontwikkeling doelgroep, inkleuring 
doelgroep etc. 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

- Jaarrond 
zwaartepunt najaar 

Marketingadviesraad, kennisinstellingen - Consumentenonderzoek 

Verdiepend onderzoek: guest journey 
onderzoek, uitdiepen thema’s en 
actualiteiten. 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

- Najaar en jaarrond Nog nader te bepalen - Gastreisonderzoek, plus verdieping op 
basis beschikbaar onderzoek 

Effecten marketing: effect online 
activiteiten, media-effect meting offline 
campagnes. 

Marketing 
Drenthe 

- Jaarrond - - Mediaffectmeting, online dashboard, 
social listening. 

Drenthe.tv: 
Onderzoeken van de mogelijkheden van 
een eigen online tv kanaal 

Marketing 
Drenthe 

- Eerste helft 2018 Marketingadviesraad - Deskresearch en interviews 

Inzichten in bestedingen aan de marketing 
van Drenthe: quick scan investeringen 
overheden en ondernemers aan 
marketing. 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

Alle fases Jaarrond Marketingadviesraad, ondernemers, 
overheden en regio’s 

- - 

       

 
 



 

 
Verbinding 
Accountmanagement: 

 
Omschrijving activiteit  Doelgroep Fase in 

guestjour
ney 

Periode In samenwerking met KPI Manier van monitoren 

Marketing en communicatieplan: voor de 
organisatie Marketing Drenthe met daarin 
o.a. de communicatie over onze 
activiteiten, relatiebeheer, lobby 
provinciale staten etc. 

Intern/ondernem
ers, organisaties 
en overheden 

- Gereed 1 februari Intern - - 

Accountmanagement: met de grote 
accounts hebben we proactief contact 
vanuit vaste aanspreekpunten, meedenken 
in diverse overleggen. Met de kleinere 
accounts loopt het contact via 
nieuwsbrieven, mail, telefoon, 
bijeenkomsten etc. 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

- Gehele jaar - 50% van de 40 belangrijkste 
accounts werkt actief samen 
met Marketing Drenthe. 
 
300 ondernemers, 
organisaties en overheden 
weten wat Marketing Drenthe 
doet en beoordelen  haar 
activiteiten met gemiddeld 
een 7.   

Klanttevredenheidsonderzoek 

Klantvolgsysteem: opzetten van een 
klantvolgsysteem voor optimaliseren 
accountmanagement. 

Intern/ondernem
ers, organisaties 
en overheden 

- Gehele jaar - - - 

Nieuwsbrief, magazine en 
stakeholderbijeenkomsten: iedere maand 
email nieuwsbrief. Twee keer per jaar 
magazine met informatie over onze 
activiteiten en bijeenkomst voor en najaar. 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

- Gehele jaar  Intern 300 bedrijven, organisaties en 
instellingen lezen  
nieuwsbrief/magazine.  
 
Bijeenkomsten worden 
bezocht door 150 personen  

Klanttevredenheidsonderzoek 

Inzet social media (b2b): twitter en 
LinkedIn.  

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

- Gehele jaar - Bereiken van gemiddeld 300 
ondernemers, organisaties en 
instellingen 

- 

Destination Branding: met de partijen uit 
de sector bepalen we het gezamenlijke 
kompas voor de vrijetijdssector in Drenthe 

Regio’s, 
ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

- Eerste helft 2018  Recreatieschap en regio’s Gezamenlijk kompas Eindevaluatie deelnemers 

Gezamenlijk toeristisch programma 
internationaal: nadere uitwerking 
internationale activiteiten, strategische 
marketing samenwerking, stimuleren 
productontwikkeling, toerusten 
ondernemers etc. 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

Alle fases Eerste kwartaal Marketingadviesraad, ondernemers, 
overheden en regio’s 

- - 

Zichtbaarheid Drenthe: welkom in Drenthe 
met vlaggen, banieren en andere 
welkomstuitingen 

Ondernemers en 
organisaties 

- Gehele jaar Ondernemers en organisaties 150 ondernemers, 
organisaties en instellingen 
gebruiken uitingen zichtbaar  

Aantallen afname 

Participatieprogramma 2019: opstellen 
met regio’s en ondernemers met 

Ondernemers en 
organisaties 

- Gereed najaar 2018 Marketingadviesraad, regio’s, 
ondernemers en organisaties 

- - 



 

pakketten voor ondernemers om aan te 
haken 

Verankering: we laten ons in onze plannen 
adviseren door de marketingadviesraad (en 
ad-hoc door werkgroepen), daarnaast 
werken we nauwer samen met de 
regioregisseurs onder meer via het 
marketingoverleg, met de provincie 
hebben we regelmatig afstemming via de 
accounthouder en het programmateam 
vte. 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

- Gehele jaar Marketingadviesraad, werkgroepen, 
regio’s, provincie 

Samenkomst adviesgroep 2X 
 
Marketingoverleg 1x per 6 
weken.  
 
Overleg provincie. 
Accounthouden minimaal 1x 
per maand. Programmateam 
Provincie 2x per jaar.  

Klanttevredenheidsonderzoek 

Tevredenheidsonderzoek: tevredenheid 
onder ondernemers, organisaties en 
instellingen. 

Ondernemers, 
organisaties en 
overheden 

- Najaar 2018 - - - 

Gezamenlijke activiteiten regio’s: 
Marketing Drenthe faciliteert de regio’s 
met onder meer beursbezoek.  

Regio’s - Jan-feb beurzen / 
gehele Jaar 

Regio’s, Provincie, Recreatieschap  Evaluatie/klanttevredenheidsonderzoek 

Ontwikkeling en implementatie toolkit: we 
faciliteren ondernemers en organisaties 
met onder meer een beeldbank, logo’s etc.  

Ondernemers en 
organisaties 

- Eerste helft 2018 Ondernemers, regio’s en organisaties  150 Ondernemers, 
organisaties en instellingen 
maken gebruik van de toolkit 

Gebruik/aantallen afname 

Ad-hoc activiteiten Provincie - - Gehele jaar - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verleiding 
 

Marketing Basis  
Omschrijving activiteit  Doelgroep Fase in 

guestjourney 
Periode In samenwerking met KPI Manier van monitoren 

Contentontwikkeling: 
Ontwikkeling van o.a. foto’s, video’s, 
teksten  

Alle gekozen 
doelgroepen 

Alle fases Hele jaar door Ondernemers, organisaties, overheden, 
regio’s 

- - 

Technische internet doorontwikkeling: 
drenthe.nl, drenthe.de en Engelstalige site 

Alle gekozen 
doelgroepen 

Oriënteren, 
zoeken en 
boeken, het 
verblijf 

Hele jaar door Regio’s - - 

Jaarrond online marketing: 
Doorlopende zichtbaarheid/vindbaarheid 
via diverse online kanalen (SEO, SEA, 
Social,  
E-mail) 

Alle gekozen 
doelgroepen 

Oriënteren, 
zoeken en 
boeken, het 
verblijf 

Hele jaar door - Stijging: 
Gebruikers website: +25% 
Time on site: +25% 
Terugkerende  
bezoekers: +30% 
Email marketing:  
+50% CTR 
KPI: 
Facebook engagement rate: 
6% (= max)   
Instagram: 5.000 volgers 

Google Analytics 
Statistieken diverse online kanalen 

Jaarrond offline marketing: 
Faciliteren offline middelen van partners 
voor goede aansluiting tussen marketing 
en toeristische informatievoorziening. 

Alle gekozen 
doelgroepen 

Oriënteren 
en het 
verblijf 

Hele jaar door Recreatieschap Drenthe, 
regio’s, ondernemers, organisaties 

- - 

Merkbinding: van inwoners en toeristen 
om als ambassadeur op te treden. 
Faciliterende rol richting ondernemers. 
Incl. merchandise artikelen  

Alle gekozen 
doelgroepen 

Op 
bestemming, 
weer naar 
huis, 
ervaringen 
delen 

Hele jaar door Regio’s, ondernemers, organisaties #oerdrenthe is 30.000 keer 
gebruikt 
 

Social media 

Pers- en PR beleid: 
Actieve rol in het benaderen van pers en 
starten met influencer marketing gericht 
op themajaar.  

Alle gekozen 
doelgroepen 

Oriënteren Hele jaar door Regio’s, ondernemers, organisaties PR waarde:  
€ 100.000,- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marketing campagnes  

Omschrijving activiteit  Doelgroep Fase in 
guestjourn
ey 

Periode In samenwerking met KPI Manier van monitoren 

Boomhut XXL Uitbundig geel Oriënteren, 
zoeken en 
boeken 

Januari – februari 5 deelnemende campings en Provincie 
Drenthe 

Bereik: 5 miljoen 
Overnachtingen: 300 

Campagnestatistieken 
Boekingen bij campings 

Themajaar Werelds Erfgoed 
200 jaar Maatschappij van Weldadigheid 
Pauperparadijs in Carré 
Unesco status Koloniën 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 
(Theaterspektakel De Welstaat, Into 
Nature) 
 

Ingetogen aqua / 
(afhankelijk van 
productontwikkel
ing ook uitbundig 
geel) 

Oriënteren, 
zoek en 
boek, het 
verblijf 

Voorjaar, zomer, 
najaar 

Maatschappij van Weldadigheid, 
Gevangenismuseum/Veenhuizen, 
Drents Archief, gemeenten, 
Pauperparadijs/Carré 

1e fase: 
Bereik: 10 miljoen 
Websitebezoek: 25.000 
 
2e fase: 
Bereik: 7 miljoen 
Websitebezoek: 35.000 
 
3e fase: 
Websitebezoek: 20.000 

Campagnestatistieken, Google Analytics 
 

Onvoorzien Alle gekozen 
doelgroepen 

- - - - - 

Ad-hoc activiteiten provincie - - - - - - 

 

Internationaal  
Omschrijving activiteit  Doelgroep Fase in 

guestjour
ney 

Periode In samenwerking met KPI Manier van monitoren 

Nieuwe positionering internationaal: 
uitwerken uitkomsten 
positioneringsonderzoek Oost Nederland 
naar internationaal concept etc. 

Alle gekozen 
doelgroepen 

Alle fases Eerste kwartaal Marketing Oost, NBTC, regio’s, 
ondernemers 

- - 

Contentontwikkeling: foto’s, video’s, 
teksten Engels en Duits. 

Alle gekozen 
doelgroepen 

Alle fases Hele jaar O.a. regio’s - - 

Persbenadering: persreizen. Nordrhein 
Westfalen en 
Niedersachsen 
Mary 

Eerste 
fases 

Hele jaar Regio’s en ondernemers € 100.000,- perswaarde Bereik artikelen  

Jaarrond offline marketing: 
Promotiemateriaal/ Erleb krant: Uitvoering 
Duits, Vlaams, Engelstalig 
promotiemateriaal. 

Duitsland, 
Vlaanderen, 
Internationaal 
Mary, net over de 
grens 

Eerste 
fases 

Hele jaar (Erleb 
pasen, zomer, 
herfst) 

Recreatieschap Drenthe, regio’s, 
ondernemers  

Bereik Erleb 50.000 Oplage meten 

Jaarrond online marketing: 
zichtbaarheid/vindbaarheid via diverse 
online kanalen (SEO, SEA). 

Duitsland Mary Alle fases Hele jaar - Bezoekers website 100.000 Google analytics 

Campagne: 
NBTC campagne: participatie in 
fietscampagne, themajaar campagne/ 
eigen campagne activiteiten. 

Nordrhein 
Westfalen en 
Niedersachsen 
Mary 

Eerste 
fases 

Voorjaar, nntb NBTC, partners Oost-Nederland, grote 
partners 

1e fase bereik 6 miljoen  
 
2e fase bereik 2 miljoen 

Campagne statistieken, google 
analytics 

Onvoorzien: inspelen kansen en 
actualiteiten. 

Alle gekozen 
doelgroepen 

Eerste 
fases 

Hele jaar Iconen, GAE - - 



 

Bijlage 1 Samenvatting meerjarenstrategie 

 


