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SAMEN ZETTEN WIJ DE
REGIO ARNHEM OP DE KAART
Veel ondernemers promoten de regio Arnhem als toeristische bestemming. Doen we dit
op een consistente manier dan verhogen we de herkenbaarheid en het vertrouwen van
het merk bij (potentiële) bezoekers.
In dit promotiepakket vind je handige downloads van de regio Arnhem huisstijl,
waaronder logo’s, foto’s en tekst. Deze kan je gebruiken voor promotie van de regio
Arnhem, ter bevordering van het toerisme binnen en/of naar de regio Arnhem.
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Hier vind je een inspirerende tekst over de Regio
Arnhem. Deze tekst kun je als basis gebruiken
voor de tekst op je eigen communicatie uiting.
Je kunt hem aanpassen in een eigen versie.
Gebruik je de tekst op je website? Pas het
dan aan voor een optimaal resultaat in Google.
Hoe meer de tekst past bij je website, hoe
hoger je ranking in Google. Maar één-op-één
overnemen mag ook. De links verwijzen naar
verschillende pagina’s, deze kun je mee kopiëren.

DOWNLOAD

Ontdek in de regio Arnhem hoe inspirerend weelderig groen kan zijn! Van de
Veluwezoom met haar brede lanen en eeuwenoude beuken tot de golvende
heidevelden van de Posbank. De knusse dorpskernen en riante buitenplaatsen
rond Arnhem laten je zien dat the rich and famous hier al eeuwenlang hun vertier
zoeken.
Benieuwd hoe creatief al dat groen kan maken? In stad Arnhem zie je op straat een
bonte stoet aan modestudenten en in de hippe conceptstores van het Modekwartier
vind je een eigentijdse kijk op kunst en mode. Ten westen van Arnhem stromen
beekjes vanaf de hoge Veluwe omlaag naar de Rijn en vormen kleine watervallen.
In De Liemers geniet je van de heerlijke, verse streekproducten of doe je een drankje
op een terrasje bij een stoere historische steenfabriek. Ontspanning gegarandeerd.
Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Arnhem? Dan kun je zeker niet om de
Slag om Arnhem, waarbij de John Frostbrug een belangrijke rol speelde, heen. In het
bezoekerscentrum Airborne at the Bridge krijg je veel informatie over deze beroemde
brug van Arnhem.

de uitgebreide tekst

Promotiepakket Regio Arnhem | 3/8

PROMOTIEPAKKET
Het logo in juiste proporties in een witte balk over een foto geplaatst

INHOUD

Het logo in juiste proporties in een oranje balk over een foto geplaatst

2 Samen zetten wij de regio Arnhem op de kaart

Het logo in juiste proporties in een zwarte balk over een foto geplaatst

3 Over Regio Arnhem
4 Logo Regio Arnhem
5 Beeldmateriaal
6 Regio Arnhem op social media
7 Aanhaken op social media
8 Regio Arnhem Ambassadeur

Hier download je het Regio Arnhem logo.
Dit logo kan je gebruiken:
• voor eigen communicatie uitingen;
• voor een informatief of promotioneel karakter;
• zonder winstoogmerk;
• ter bevordering van het toerisme binnen/naar
de regio Arnhem.

RICHTLIJNEN GEBRUIK LOGO
Het logo van Regio Arnhem bestaat uit een strak vormgegeven woordbeeld
(lettertype SciFly) en wordt als basis gebruikt in de kleur oranje. Het logo wordt bij
voorkeur gebruikt op een witte achtergrond. Als variant kan het logo ook diapositief
worden gebruikt in een oranje of zwart achtergrondvlak(je).
De verhoudingen van het vlak worden afgeleid van de x-hoogte van het logo
(zie boven). In de magazines wordt het logo in grijs (50%) als chapeau gebruikt.
Deze ‘neutrale’ versie voorkomt dat het logo qua kleur niet gaat ‘vloeken’ met het
kleurgebruik van de pagina/spread. Verder zal deze variant niet worden gebruikt.

DOWNLOAD

Regio Arnhem logo
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Beeldmateriaal wordt door de hersenen
600.000 keer sneller opgenomen dan tekst.
Een uitstekende reden dus om in jouw
communicatie uitingen veel met beeld te werken.
Hier vind je foto’s van de regio Arnhem. De beelden
zijn gratis te downloaden. Op al ons beeldmateriaal
berust auteursrecht. Houd je daarom aan de
voorwaarden.
Zoek je ander beeldmateriaal, stuur dan een
e-mail naar marketing@toerismevan.nl

DOWNLOAD

beeldmateriaal

VOORWAARDEN GEBRUIK
BEELDMATERIAAL
ALGEMEEN GEBRUIK:
• Op al ons beeldmateriaal berust
auteursrecht. Neem niets over zonder
onze toestemming;
• Gebruik de afbeeldingen alleen ter
bevordering van het toerisme binnen
of naar de regio;
• Het beeldmateriaal is alleen bedoeld
voor redactioneel gebruik met een
informatief of promotioneel karakter.
Daarbij uitsluitend voor online gebruik
of in drukwerk zonder winstoogmerk;
• Stuur de afbeeldingen niet door aan
derden;
• Houd Regio Arnhem beeldmateriaal
gescheiden van je eigen beeldbank om
(toekomstig) onrechtmatig gebruik te
voorkomen.

• Neem bij gebruik de volgende
vermelding op bij het beeld of in
het colofon: ‘naam fotograaf’ i.s.m.
Regio Arnhem.
ONLINE GEBRUIK:
• Gebruik ons beeldmateriaal niet op social
media;
• Bij plaatsing van een afbeelding op
je website, neem dan ‘copyright
Regio Arnhem’ op in de mouseover
(indien mogelijk);
• Gebruik onze afbeeldingen als
aanvulling op je eigen beeldmateriaal.
Dit om de geloofwaardigheid/kracht
van je beeldmateriaal te behouden.
Onze afbeeldingen zijn niet uniek
en worden in de Regio veel gebruikt.

GEBRUIK IN DRUKWERK:
• Gebruik onze afbeeldingen alleen in je
eigen drukwerken, niet in externe
advertenties en andere publicaties;
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Hiernaast vind je enkele voorbeelden voor een
bericht op Facebook. Juist voor social is het
belangrijk dat iedereen unieke content ontwikkelt
en dat de boodschap past bij jouw doelgroep.
Gebruik deze uitingen dus ter inspiratie en voeg
iets van je eigen activiteit of organisatie toe.
Ga voor een goed bericht ook de interactie
aan met je volgers.

VOORBEELD SOCIAL MEDIA
BERICHT
Zorg dat je berichten bij de juiste doelgroep terechtkomen, via het juiste kanaal, op
het juiste tijdstip en met een bijpassende boodschap. De boodschap moet uniek
zijn en opvallen tussen de vele andere berichten die verschijnen op social media.
Vraag je bij iedere post af ‘Worden mijn volgers hier blij van?’ Kwaliteit gaat boven
kwantiteit. Gebruik op Instagram de juiste hashtags bij je bericht, zodat je bericht
eenvoudig gevonden wordt. Denk aan de locatie van de foto, het onderwerp en
algemene hashtags. Wissel de populaire hashtags (veel hashtags, dus je bericht
valt minder snel op) af met specifieke hashtags (je bericht valt snel op, maar
minder zoekacties).
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VisitArnhem heeft ruim 14.000 volgers op
Facebook en Instagram en een maandelijks
bereik van 150.000 personen. Op Instagram zijn
al zo’n 2.500 foto’s gedeeld met #VisitArnhem.
Via deze hashtag en via onze pagina’s, inspireren
en informeren we (potentiële) bezoekers voor een
bezoek aan de regio Arnhem. We delen foto’s,
video’s en blogs met tips over de vele toeristische
mogelijkheden.

HOE HAAK JE AAN?
• Zorg dat je een Facebook of Instagram account hebt en volg VisitArnhem;
• Reageer op berichten van VisitArnhem of van anderen. Vind-ik-leuks worden
meestal niet opgemerkt. Reageer niet met een commercieel aanbod.
Dat wordt niet gewaardeerd;
• Heb je een leuke activiteit of prachtige Arnhem-foto: deel deze dan! Dit kun je doen
door Regio Arnhem in het bericht te taggen (voeg @VisitArnhem) in het bericht toe.
Op Instagram voeg je ook de hashtag #VisitArnhem toe. Op Facebook kun je ook een
bericht op de tijdlijn plaatsen door naar de pagina van VisitArnhem te gaan en te
kiezen voor ‘’bericht op pagina plaatsen’’;
• Wil je een persbericht delen? Voorzie het bericht van een kwalitatief goede foto en
deel deze met je Regio Arnhem contactpersoon of via marketing@toerismevan.nl
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Goede gastvrijheid is belangrijk voor een positieve
ervaring of beleving van je organisatie en dus de
regio Arnhem. Hoe plezieriger de ontvangst en
hoe fijner het verblijf, hoe groter de kans dat de
bezoeker nog eens terugkomt. Goede kennis
van de regio Arnhem is daarbij belangrijk.
De bezoeker van nu blijft immers niet op één
plek, maar onderneemt graag uitstapjes.
En hij verwacht daarvoor een goed advies
van de frontofficemedewerker.

SPIJKER JE KENNIS BIJ
Regioambassadeurs.nl biedt gratis korte cursussen voor frontofficemedewerkers
van toeristische organisaties. Zij spijkeren online snel en makkelijk hun toeristische
kennis bij over de regio Arnhem, haar geschiedenis en trekpleisters. De kwaliteit van
de trainingen is hoog, de inhoud is actueel, interactief en volledig afgestemd op de
behoeftes van de medewerkers. Volg de trainingen en wordt een nog betere
gastheer/gastvrouw voor onze Nederlandse en Duitse gasten.
Volg bijvoorbeeld de trainingen:
• Basis Arnhem & regio
• Musea en attracties in Arnhem
• Operation Market Garden
• Vervoer Arnhem
• Hoe ontvang ik Duitse gasten?
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