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Samen werken aan de 
marketing van Drenthe 

Ieder jaar komen er meer dan 1,6 miljoen toeristen naar Drenthe. Zij besteden in 

totaal meer dan 1 miljard euro. Geld dat ze onder andere uitgeven bij uw bedrijf. 

Maar de gast komt niet vanzelf naar onze regio. 

 

Met een goede mix van de juiste promotiemiddelen brengen we Drenthe onder 

de aandacht bij relevante doelgroepen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat 

het toeristisch aanbod op orde is. Want de gast van tegenwoordig is veeleisend en 

wenst kwaliteit.  

 

Wij doen er alles aan om de gast te verleiden een bezoek aan Drenthe te brengen. 

Doet u mee? U leest hier hoe u aan kunt haken.

Onze doelgroepen 

Onze hoofddoelgroepen zijn gezinnen met jonge 

kinderen en stellen 35 plus. De gezinnen met kinderen 

in de basisschoolleeftijd komen met name tijdens de 

(zomer)vakanties naar Drenthe. Stellen 35 plus en 

gezinnen met kinderen tot 5 jaar zorgen voor 

seizoensverbreding. Qua interessegebieden ligt 

de focus op verbindingszoekers, inzichtzoekers 

en harmonie-zoekers (zie leeftstijlvinder.nl). 

Internationaal zetten we in op de Duitse markt 

(Nordrhein Westfalen en Niedersachsen) en de Vlaamse 

markt. Het aantrekken van buitenlands bezoek biedt 

tevens de mogelijkheid het seizoen verder te spreiden, 

omdat de vakanties hier vaak anders vallen.
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Themajaar 2019;

Oertijd
In 2019 leggen we voor de binnenlandse markt 

de nadruk op de verhaallijn Oertijd, met volop 

aandacht voor het Drentse verleden en de 

(oer)natuur. Drenthe is de plek waar je avonturen 

beleeft en terug kunt naar de basis, even los 

van alle dagelijkse drukte. Samen met u 

ontwikkelen we productmarktcombinaties 

om rondom Oertijd in de etalage te zetten. 

De thema’s waar u op aan kunt haken zijn: 

Oernatuur: activiteiten die een link hebben met 

oernatuur, zoals bushcraft, vuur maken, schaapskuddes, 

zelf eten plukken en maken, activiteiten in het bos etc.

 

Oer-sportkalender: agenda gevuld met extreme 

oer-sportevenementen zoals mud runs, Drenthe200, 

trail runs, mtb events etc. 

 

Boswachtersdagen: Samen met de natuurpartners en 

ondernemers van Drenthe organiseren we leuke activiteiten

in de natuur.

 

Mystieke oertijd: Gekoppeld aan herfstvakantie uitjes 

in donker, mysteries, hunebedden etc. 

Winterkamperen: in samenwerking met accommodaties 

in Drenthe bieden we, aangevuld met diverse bijpassende activiteiten, 

gasten de mogelijkheid om in Drenthe te komen winterkamperen.  

Wilt u aanhaken? Neem contact op via  

Lars.borgdorff@marketingdrenthe.nl
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ONLINE PROMOTIE
 

drenthe.nl 
De website drenthe.nl vormt de basis van al onze online 

activiteiten. U regelt zelf uw gratis vermelding van uw bedrijf of 

activiteit via drenthe.nl/ondernemers. Zorg ervoor dat uw tekst 

minimaal 140 woorden lang is en u mooie en relevante foto’s 

bij uw vermelding plaatst voor het beste effect. Gebruik verder 

geen gekopieerde tekst vanaf uw eigen website. Een gekopieerde 

tekst wordt door Google ‘bestraft’ en heeft consequenties voor de 

ranking in Google voor zowel uw eigen website als drenthe.nl.
  

 Kosten: gratis

Social media 
Onze Facebookpagina Oerdrenthe is met ruim 49.000 fans ons 

belangrijkste social media kanaal. Berichten plaatsen we aan 

de hand van een contentkalender. Hierop vindt u per maand de 

onderwerpen waaraan we aandacht besteden. Heeft u een  

activiteit die hier goed op aansluit?* Neem contact op met:
  
  leonie.wiers@marketingdrenthe.nl

 Kosten: gratis

Online nieuwsbrief 
Iedere maand versturen we een nieuwsbrief naar ruim  

15.000 adressen. Ook dit doen we volgens onze vaste  

contentkalender. Heeft u een activiteit of aanbieding die 

bij het onderwerp van de maand past?* Meld het bij:
  
  leonie.wiers@marketingdrenthe.nl

 Kosten: gratis 

Binnenlandse markt Facts drenthe.nl

* Wij houden het recht voor uw bijdrage niet te plaatsen indien deze ons inziens 

 niet voldoet aan de juiste kwaliteitseisen, niet voldoende onderscheidend is of 

  niet voldoende past binnen de onderwerpen van onze contentkalender. 

Piek aantal bezoekers op 

zondag 10.00 – 13.00 uur

58% bezoekt de website met 

mobiel, 25% via de computer 

en 17% met tablet 

Meeste bezoekers zijn tussen 

de 45 – 54 jaar (23,18%) en  

35 – 44 jaar (22,64%). 

Beste bezochte pagina:  

evenementenkalender/agenda

Meer dan 900.000 
gebruikers per jaar 

Gemiddeld bezoek  

3,2 pagina’s per sessie

69,5% nieuwe

bezoekers, 30,5% zijn 

terugkerende bezoekers. 

66,8% is vrouw en

33,2% is man

8 9



OFFLINE PROMOTIE 
 

Pers en pr 
In 2019 organiseren we minimaal drie persreizen naar Drenthe 

voor zowel traditionele pers als social influencers. Deze reizen 

sluiten inhoudelijk aan op het thema van onze campagne, in 2019 

is dat ‘oertijd’. In de winter vindt de ‘Oerknal’ plaats, de eerste 

persreis en daarmee aftrap van het seizoen. Tijdens dit event is de 

wintercamping dé uitvalsbasis. Vanaf de wintercamping trekken 

journalisten en influencers de provincie in om kennis te maken met 

(nieuwe) excursies, activiteiten, workshops en bijzondere verhalen. 

Naast de Oerknal worden er nog drie persreizen georganiseerd 

in het voorjaar (gericht op gezinnen met jonge kinderen) en in de 

zomer (gericht op stellen 35+). Voor elke persreis stellen we een zeer 

uniek programma samen, waarmee we ons kunnen onderscheiden 

ten opzichte van andere vakantiebestemmingen. U kunt, mits dit 

qua tijd en inhoud past binnen het programma, meedoen door 

het aanbieden van een activiteit, lunch, diner of overnachting. 

Garanties voor opname in het programma en/of publicatie kunnen 

we niet geven, maar alle goede ideeën zijn welkom via 

pers@marketingdrenthe.nl 

 gratis (of met korting) aanbieden van uw product 

Dagbladen en magazines 
Naast het genereren van publiciteit middels persreizen zetten we 

komend jaar ook weer in op het inkopen van media. Hierbij bieden 

wij de mogelijkheid om te participeren in landelijke magazines of 

dagbladen, zoals bijvoorbeeld een advertentie in de TT special of 

in de fietsspecial van de Telegraaf. Daarnaast wordt, passend bij 

het jaarthema en aanvullend op de persreizen, ook gezocht naar 

samenwerking met passende printtitels. Denk hierbij aan het 

plaatsen van advertenties ter ondersteuning van de persreizen of 

wellicht een speciale insert in een relevant magazine.
  
  gonneke.vanvught@marketingdrenthe.nl

 Vanaf € 500,– 
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Vakantie Doeboek
In april (voor de meivakantie) verschijnt weer het Vakantie 

Doeboek. Een gratis boek voor kinderen in de basisschool leeftijd, 

boordevol puzzels, verhaaltjes, tips en informatie over de leukste 

(kinder)uitjes in Drenthe. 
 

Oplage: 20.000 exemplaren

Verspreiding: 800 verschillende locaties in Drenthe. U kunt een   

advertentie en/of kortingscoupon plaatsen. 
 

 annenienke.eppinga@marketingdrenthe.nl

1/1 pagina full colour: € 1.000,–  

1/2 pagina full colour: € 600,–  

1/4 pagina full colour: € 350,–  

1/8 kortingsbon*: € 150,– 

*De kortingsbon wordt opgemaakt door Marketing Drenthe.  

U kunt hierin uw actie, logo en voorwaarden vermelden. 

Drenthe Magazine 2019
Uit Producties geeft 3 x per jaar (maart, juni en september) een 

Drenthe Magazine uit met mooie achtergrondartikelen en actuele 

informatie over Drenthe. Het magazine wordt landelijk verspreid 

en inspireert om een bezoek aan Drenthe te brengen. Marketing 

Drenthe levert een bijdrage in de redactie. 
 

Oplage: 40.000 exemplaren 

Verspreiding: landelijk via Betapress BV 
 

 dijenborgh@planet.nl

 v.a. € 295,00   

Recreatiekrant
Op initiatief van ETT Media worden er twee edities van de  

‘Recreatiekrant Drenthe’ uitgegeven. Wij leveren voor beide edities 

meerdere redactiepagina’s aan in afstemming met de regio’s.  

Het doel van de krant is om bezoekers een overzicht te bieden van 

evenementen en aan te zetten tot het ondernemen van toeristische 

activiteiten.  
 

Uitgave: april en juli 2019 

Oplage: 40.000 exemplaren 

Verspreiding: 800 verschillende toeristische locaties in Drenthe

Advertentiemogelijkheden vanaf 1/8 pagina 
 

 recreatie@ettgroep.nl of 050-313 76 00. 
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Buitenlandse markt 
ONLINE PROMOTIE 
 

Besuchdrenthe.de en drenthe.com 
U kunt uw bedrijf of activiteit vermelden op besuchdrenthe.de  

en/of drenthe.com. Voorwaarde is dat u  zorgt voor een goede 

Duitse en/of Engelse vertaling en dat uw eigen website minimaal 

een Duitse en/of Engelse landingspagina heeft. Uw bedrijf 

vermelden op deze pagina’s? 

  Meer informatie vindt u op drenthe.nl/ondernemers

 gratis 

 

Online nieuwsbrief 
We sturen een exclusieve Drenthe nieuwsbrief rondom fietsen  

in Drenthe naar 100.000 Duitse en 100.000 Vlaamse contacten. 

Heeft u een concreet fietsaanbod? Dan hebben we een plekje  

voor u. Let op; deelname is beperkt!
 
  yvonne.cornax@marketingdrenthe.nl 

 € 250,– per nieuwsbrief. 

De grootste internationale groeimarkten zijn

Duitsland en Vlaanderen. De afgelopen 4 jaar 

is het aantal Duitse bezoekers enorm 

toegenomen. Interessant: de Duitser kent 

een aantal andere vakantieperiodes dan de 

Nederlander, wat zorgt voor seizoenspreiding.  

Wij richten ons met onze campagnes met 

name op de Duitsers in Nordrhein Westfalen 

en Niedersaksen. In Vlaanderen zijn vooral de 

inwoners rondom Antwerpen het meest 

reislustig. Zowel de Duisters als de Vlamingen 

komen graag fietsen in Drenthe. Ze vragen 

een goede kwaliteit en een goede prijs,

 zij houden van tips uit de streek en het 

oorspronkelijke karakter van Drenthe. 

 

Herzlich
wilkommen
in Drenthe
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Erleb Drenthe
Onze oosterburen direct over de grens geven we de leukste  

tips voor een bezoek aan Drenthe in de Erleb Drenthe krant.  

De krant wordt in een oplage van 50.000 exemplaren huis aan huis 

verspreid in een deel van het Emsland (Meppen, Haren, Twist e.o.). 

De krant verschijnt drie keer per jaar; voor de paasvakantie, 

zomervakantie en herfstvakantie. Wilt u ook net over de grens  

uw bedrijf onder de aandacht brengen?  
 

 

1/1 pagina – 264 mm x 398 mm (b x h) 

inclusief vertaling in Duits:  € 995,– 

1/2 pagina – 264 mm x 194 mm (b x h) 

inclusief vertaling in Duits: € 595,– 

1/4 pagina – 130 mm x 194 mm (b x h) € 425,– 

1/8 pagina – 130 mm x 96 mm (b x h) € 235,– 
 

Bij deelname in alle drie de edities geldt een korting. 

  De krant wordt uitgegeven door Libertas Advies in samen-

werking met Marketing Drenthe, de regio’s Hondsrug, Zuidwest 

Drenthe en Op Fietse. Meer info via Dagmar Boerrigter, 

Libertas advies, 06-46806781 .

OFFLINE PROMOTIE 

Vanaf april 2019 promoten we samen met het

NBTC Drenthe als dé bestemming voor Duitse 

en Vlaamse fietsliefhebbers. In Duitsland doen 

we dat met een advertorial in de Westdeutsche 

Allgemeine Zeitung (WAZ) en in de Rheinische 

Post. Daarnaast verschijnt er een advertentie 

in het fietsblad Aktiv Radfahren. In Vlaanderen 

zetten we Drenthe in de schijnwerpers in een 

special in de Gazet van Antwerpen. U kunt 

participeren met lezersaanbiedingen die gericht 

zijn op fietsen. Let op deelname is beperkt, via 

de Oerkreet houden we u op de hoogte van 

nadere informatie per titel.  

 

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (630.000 ex.) € 1.000,– 

Rheinische Post (330.700 ex.) € 600,– 

Aktiv Radfahren (48.000 ex.) € 500,– 

Gazet van Antwerpen (400.000 ex.) € 600,– 

NB: adverteren in Duitsland is kostbaar, hou er rekening mee  

dat de ruimte/afmeting voor de lezersaanbieding beperkt is. 

Pers en pr 
We organiseren samen met internationale bureaus een aantal 

persreizen, waarbij de focus ligt op fietsen in Drenthe. Vooral 

onontdekte, bijzondere en unieke pareltjes zijn bij de media geliefd. 

Heeft u ook nog een onontdekte schat die u graag bij ons onder de 

aandacht wil brengen? Laat het ons weten! Garanties voor opname 

in het programma en/of publicatie kunnen we niet geven, maar alle 

goede ideeën zijn welkom via pers@marketingdrenthe.nl 

 gratis (of met korting) aanbieden van uw product
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Ondanks dat in de vrijetijdssector in Drenthe

alleen al meer dan een miljard euro wordt 

omgezet, is het lastig cijfers te vinden. Wij 

willen u meer inzichten bieden door bestaande 

onderzoeken in handige informatiebrokken 

te ontsluiten en nieuwe onderzoeken (te 

laten) uitvoeren. Wij zoeken daarbij altijd naar 

partners die ook hun kennis en inzichten 

willen delen. Wilt u kennis delen? Laat het ons 

weten via miranda.horstman@marketing-

drenthe.nl. Graag gaan we samen in gesprek 

hoe we kennis handzaam kunnen ontsluiten  

en praktisch kunnen uitwisselen. 

Factsheets feiten en cijfers 
Onze factsheets geven op Drenthe schaal antwoord op vragen 

als aantallen overnachtingen, bestedingen, herkomst toeristen, 

werkgelegenheid in de sector enz. Handig voor het maken van 

bijvoorbeeld businesscases. Ook hebben we factsheets met 

de belangrijkste inzichten uit ons bezoekersonderzoek 2018. 

We volgen daarbij elke stap van de bezoeker; van informatie 

zoeken, verblijf in Drenthe tot en met thuis aanbevelen van 

Drenthe bij familie of vrienden. De factsheet zijn gratis te 

downloaden vanaf www.marketingdrenthe.nl.

Wist u dat...

Er meer dan 

1 miljard euro 

omgaat in de 

vrijetijdseconomie 

van Drenthe 

kennis en onderzoek 

Elearningplatform 
Op onlinetrainingoost.nl zijn vanaf 2019 verschillende interactieve 

trainingen te volgen. Deze zijn bedoeld voor medewerkers die in 

direct contact staan met de gast. Op het platform zijn op een laag-

drempelige manier trainingen te volgen over de regio’s in Drenthe, 

maar bijvoorbeeld ook over het ontvangen van de Duitse gast. 

Iedere training sluit af met een korte kennistoets. Een ideale tool 

om bezoekers gastvrij te ontvangen.
 
  yvonne.cornax@marketingdrenthe.nl. 

 deelname: gratis 

Leefstijlvinder.nl
Waarom kiest de ene gast voor een verblijf midden in de natuur, 

terwijl de ander zoekt naar veel vermaak? Veel wordt bepaald door 

de leefstijl van een gast. Samen met andere provincies en SAMR 

marktvinder actualiseerden we de leisure leefstijlen. U vindt deze  

op www.leefstijlvinder.nl.  

  Yvonne Cornax (yvonne.cornax@marketingdrenthe.nl)  
  Miranda Horstman (miranda.horstman@marketingdrenthe.nl). 

 

Consumentenpanel Marketing Drenthe 
Zes keer per jaar bevragen we 500 mensen op verschillende 

onderwerpen. Heeft u ook een vraag die u graag eens zou willen 

voorleggen aan het panel? Laat het ons weten! Wij kijken dan of 

we deze gratis kunnen meenemen in onze vragenreeks. Zijn het 

meerdere vragen rondom een bepaald thema? Dan kunt u een 

volledige enquete afnemen (maximaal 6 vragen). 
 

  Yvonne Cornax (yvonne.cornax@marketingdrenthe.nl)  
  Miranda Horstman (miranda.horstman@marketingdrenthe.nl).

 € 600,–. 
 

In verband met de voorbereidingstijd vragen wij u tijdig  

met ons contact op te nemen.

1 miljard

Dit tot bijna 

15.000 banen 

leidt Dit bijna 7% 

van de totale werk-

gelegenheid is in 

de provincie 

Er 

43.6 miljoen 

uitstapjes zijn van 

Nederlanders in 

Drenthe

Drenthe 

bovengemiddeld 

populair is bij 

gezinnen met 

jonge kinderen 

Duitsland het 

belangrijkste 

herkomstland is 

van buitenlandse 

verblijfsgasten

Het aantal 

buitenlandse 

gasten in Drenthe 

de afgelopen 

4 jaar met 40% 

is toegenomen

Drenthe
scoort een 

8.2 
op de binnenlandse 

markt
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Ook goed om te weten

Gratis foto’s op openbare beeldbank 
Op zoek naar fotografie van Drenthe om te gebruiken voor uw 

eigen website of drukwerk? Download ze gratis in onze beeldbank. 

Vraag hiervoor een account aan via marketingdrenthe.nl.  

U ontvangt vervolgens een mail met inloggegevens en een  

korte toelichting voor het gebruik van de foto’s. 

Laat de Drenthe vlag wapperen 
Wilt u als toeristisch ondernemer goed zichtbaar zijn voor de 

bezoekers in Drenthe? Bestel dan een Drenthe vlag voor uw gevel  

of vlaggenmast. 

 (exclusief verzendkosten): 

Gevelvlag (100 x 150 cm) € 7,50 per stuk 

Mastvlag (150 x 225 cm) € 12,50 per stuk 

Baniervlag (300 x 100 cm) € 12,50 per stuk 

De eerste vlag ontvangt u gratis. 

Bestellen kan via www.marketingdrenthe.nl. 

384c8900-marketing-drenthe

782a6312-marketing-drenthe

685a9917-marketing-drenthe

255a2311-marketing-drenthe 766b9043-marketing-drenthe

Gebruik de Drenthe huisstijl 
Vergroot de herkenbaarheid van uw bedrijf en Drenthe door het 

gebruik van de Drenthe huisstijl. Gebruik de huisstijl of delen 

hiervan, denk bijvoorbeeld aan het handgeschreven Drenthe logo, 

op uw eigen communicatiemiddelen. Een toolkit hiervoor is te 

downloaden via www.marketingdrenthe.nl.  

 

Oerprovincie
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Meedenken en meedoen 
Via Marketing Drenthe heeft u toegang tot een 

breed netwerk in de toeristisch recreatieve sector. 

We organiseren regelmatig bijeenkomsten waarop u 

collega’s uit de sector kunt ontmoeten en door ons grote 

relevante netwerk kunnen wij u in contact brengen met 

mogelijke samenwerkingspartners. Heeft u ideeën en 

suggesties om samen de marketing van Drenthe op te 

pakken of wilt u meedenken over de invulling van ons 

themajaar? De koffie staat voor u klaar!   

 

Drenthe merchandise  
Wilt u een aandenken aan Drenthe verkopen of weggeven?  

Wij hebben o.a. pennen, keycords, stickers, tassen en wimpels  

met het handgeschreven Drenthelogo.
 
  helga.halma@marketingdrenthe.nl.  

Bestellen kan ook via marketingdrenthe.nl

Blijf op
de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief  

De Oerkreet. Maandelijks 

ontvangt u dan informatie

over onze campagnes en acties. 

Aanmelden kan via  

marketingdrenthe.nl 
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