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 DOELGROEP

In deze campagne richten wij ons 
op de recreatieve fi etser. De recrea-
tieve fi etser is een lie� ebber van 
fi etstochten. Hij of zij fi etst graag 
van tevoren opgestelde routes 
als dagbesteding, eventueel in 
combinatie met een overnachting. 
8,2 miljoen Nederlanders fi etsen 
voor het plezier en stappen in 
totaal 193 miljoen keer op de 
pedalen. Daarnaast onderne-
men ruim 1 miljoen mensen een 
fi etsvakantie in eigen land. De 
belangrijkste factor voor een ideale 
fi etstocht is de omgeving waar de 
recreatieve fi etser doorheen fi etst, 
gevolgd door het comfort van de 
fi etspaden. 

Binnen deze doelgroep richten we 
ons primair op de actieve 45plusser 
en secundair op koppels (30-50) 
zonder kinderen en families met 
meereizende kinderen van 4-12 
jaar, behorend tot de leefstijlen 
(Leefstijlvinder™) Verbindings-
zoeker en Harmoniezoeker.

 BOODSCHAP
Spring op de fi ets in de Gelderse 
streken! Met maar liefst 5000 km 
fi etspad en een ongeloofl ijke 
diversiteit aan natuur met daarbij 
behorende fi etsroutes moet je in dé 
fi etsprovincie van Nederland zijn. 

 STREEKGIDS
FietsActief is het leukste 
fi etstijdschri�  van Nederland en 
wordt gemaakt voor fi etsers die 
een doel hebben. Maar ook de 
tijd om de omgeving in zich op 
te nemen. Met in ieder nummer 
unieke, uitneembare routes en 
een knooppuntenroute. 
Daarnaast fi ets- en materiaal-
tests, inspirerende fi etsreizen 
en heel veel tips voor lang en 
gelukkig fi etsen.

In samenwerking met FietsActief 
ontwikkelen we een uitneembare 
Gelderse streken streekgids
volledig in de look & feel van 
FietsActief, op A5 formaat. Hierin 
worden de Gelderse streken 
breed uitgelicht als fi etsbestem-
ming. In de streekgids komen 
vier fi etsroutes te staan en tips 
voor in de omgeving. De gids 
wordt meegezonden als insert 
in de FietsActief die zal verschij-
nen op 17 mei 2019, met een 
oplage van 17.000 exemplaren. 
15.000 exemplaren gaan naar de 
abonnees van FietsActief en de 
overige boekjes zi� en in de 
goodiebags die we uitdelen 
tijdens de straatactivatie. 

Fietsen in Gelderland: dat is pas je ogen uitkijken! En we willen graag dat 
iedereen dat kan zien. Onze provincie is natuurlijk niet voor niets al meerdere 
malen bekroond tot beste fi etsprovincie van Nederland. Ook dit jaar willen we 
dat de fanatieke, recreatieve fi etser op de fi ets stapt en de kilometerslange 
fi etspaden in Gelderland met zijn eigen ogen ontdekt.
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�  Op enkele van de genoemde 
kanalen is het voor jou als partner 
mogelijk deel te nemen met een 
vermelding van je bedrijf. 
Bespreek hiervoor de mogelijk-
heden met je regiocoördinator.

DOE 
OOK
MEE!

CAMPAGNE
2019

  DIT JAAR DOEN 
WE HET ANDERS

Je loopt door het centrum van Ro� er-
dam. Het is druk, hectisch en er lopen 
massa’s mensen. Een goed voorbeeld 
van het echte stadse leven. Voel je de 
druk al om te ontsnappen? In de drie 
grote steden Ro� erdam, Haarlem en 
Den Haag kan dat. We brengen een 
stukje Gelderland naar de hectische 
stad. Wat een verademing zal dat zijn. 
In een virtuele fi etstocht neemt 
Jochem van Gelder je mee en zorgt 
ervoor dat je fl ink wat kilometers in de 
benen krijgt. Het doel is om mensen 
direct te laten ervaren hoe mooi het is 
om de Gelderse streken te ontdekken 
op de fi ets. Wij halen hen uit het 
hectische stadsleven en creëren als 
het ware een pop-up Gelderland. In de 
naastgelegen foodtruck geniet je na 
de fi etstocht van de lekkerste Gelderse 
streekproducten. En natuurlijk krijgt 
iedereen achteraf een goodiebag mee 
naar huis om zich thuis te laten inspi-
reren en enthousiasmeren om in de 
Gelderse streken te komen fi etsen. 

 FIETSROUTES 
Op geldersestreken.nl is een 
online omgeving ingericht waar we 
de mooiste fi etsroutes uitlichten. 
Deze routes lopen verspreid over 
de Gelderse streken en laten de 
potentiële bezoeker kennismaken 
met de schoonheid en veelzijdig-
heid van onze regio’s. Van de 
bloesem aan de fruitbomen tot 
prachtige wijngaarden en de 
mooiste kastelen en landgoederen. 
Naast de downloadbare routes 
geven we de bezoeker tips voor 
bijzondere adresjes waar je echt 
even af moet stappen.

  SOCIAL MEDIA
Middels een landelijke en lokale social 
media campagne komt de doelgroep 
in aanraking met de virtuele fi etstour. 

LOKAAL    In een straal van een 
aantal kilometers rondom de activatie 
wordt de social media gebruiker opge-
roepen om naar de locatie te komen en 
een fi etstocht door de Gelderse streken 
te maken. Dat doen we middels teaser 
video’s en live content zoals video’s 
en foto’s vanaf locatie. Gedurende 
de gehele campagneperiode worden 
er tussen de 805.000 en 2.030.000 
impressies ingezet.

LANDELIJK �   Ook ze� en we 
Facebook in om de campagne landelijk 
onder de aandacht te brengen. Door 
het verspreiden van een a� ermovie 
en link naar de virtuele fi etstocht op 
YouTube kan namelijk iedereen vanaf 
de bank de Gelderse streken op de 
fi ets ontdekken. Bereik: 385.000 tot 
980.000 Nederlanders. 

PERS �   Om de activatie aan te 
kondigen zal er voorafgaand aan de 
weekenden een PR-stunt worden 
opgetuigd. Daarnaast sturen we 
gedurende de hele campagneperiode 
verschillende persberichten uit. 

Het eerste persbericht is gericht op de 
landelijke pers. De daaropvolgende 
persberichten zijn gericht op de lokale 
pers van de desbetreff ende stad. 

RADIO    Tijdens de campagne 
ze� en de Gelderse streken radiocom-
mercials en tag-ons in op nationale en 
regionale zenders. Gericht op de doel-
groep betre�  het de zenders NPO1, 
NPO2, Sky Radio en daarnaast alle 
dertien regionale zenders. De com-
mercials verwijzen naar de website 
voor routes en video’s. De tag-on’s 
zijn gereserveerd voor partners. 

 DATA
De campagne loopt in het voorjaar 
van week 17 t/m 21. Gedurende 
deze periode verschijnt de pop-up 
Gelderland drie weekenden van 
10.00 uur tot 16.00 uur in een 
andere stad: 

11 EN 12 MEI*
Ro� erdam - Eendrachtsplein

18 EN 19 MEI*
Den Haag - Het Plein

25 EN 26 MEI*
Haarlem - Grote Markt
* Data en locaties onder voorbehoud


