SAMEN STERK!

PARTNER

PROGRAMMA

2021

et
Stel je pakk
voor 2021
samen

SAMEN STERK!
INHOUD
Navigeer eenvoudig naar het gewenste hoofdstuk
door op de link te klikken:

PARTNERPROGRAMMA 2021
Investeer met ons in regio Arnhem, het
Rijk van Nijmegen én in je organisatie!

3

Beste partner,

AANVULLENDE OPTIES:
MICE-MARKT: VERWELKOM DE
ZAKELIJKE BEZOEKER

4

BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

5

MARKETING ADVIESRAPPORT:
VERBETER JE ONLINE POSITIONERING

6

THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE OP
DE BINNENLANDSE MARKT

7

BEZOEKERSMAGAZINE: ADVERTEER IN
HÉT REGIOMAGAZINE

8

FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT JOUW
ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

9

ROUTEBEBORDING: LAAT EEN
INFORMATIEPANEEL PLAATSEN

10

STADSPLATTEGROND: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE IN DE STAD

11

VIERDAAGSEBED.NL: BIED JE VIERDAAGSE-VERBLIJFARRANGEMENT AAN

12

STRATEGIE VISIT
ARNHEM NIJMEGEN 2021
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De coronacrisis heeft onze
sector in 2020 hard geraakt.
En ondanks het feit dat veel
mensen hun zomervakantie
in eigen land hebben doorgebracht, voelen veel organisaties
nog steeds de gevolgen van de
maatregelen ter voorkoming
van een verdere verspreiding van het coronavirus.
Tegelijkertijd ben ik onder de indruk van de veerkracht van
ondernemers uit de sector: kijk maar naar de mooie voorbeelden van creativiteit, passie en samenwerking. Dat laat
maar weer eens zien wat een prachtige sector het toerisme
is! Samen moeten we er nu voor gaan zorgen dat 2021 het
broodnodige herstel gaat brengen en toeristen uit binnenen buitenland de weg naar de regio Arnhem en het Rijk van
Nijmegen (weer) weten te vinden, zodat er weer vet op de
botten van de organisaties kan komen.
En dat betekent dat wij, zoals je van ons gewend bent, met
onverminderde kracht en energie inzetten op de regio
Arnhem en het Rijk van Nijmegen als aantrekkelijke
bestemmingen - en jouw organisatie als onderdeel daar-

van. Zowel voor de (zakelijke) binnenlandse markt als de
Duitse, Vlaamse en Engelse markt. Naast het bieden van
inspiratie en informatie over de regio’s, zijn wij de afgelopen jaren ook onze marketing slimmer aan het maken:
hoe kunnen we de juiste doelgroepen nóg beter bereiken.
Concreet betekent dit dat we meer inzetten op ‘targeting’
door met de juiste boodschap, via het juiste kanaal en
op het juiste moment die doelgroepen te bereiken die
geïnteresseerd zijn in de regio Arnhem en het Rijk van
Nijmegen. Dat vertaalt zich onder andere in een frequente
en meer gerichte campagneaanpak. We richten ons ook op
seizoensverlenging: hoe kunnen we jaarrond bezoek aan
de regio stimuleren als ook op andere plekken dan de al
bekende? Deze spreiding in tijd en ruimte draagt bij aan
een balans tussen recreatie, inwoners en natuur, maar is
ook goed voor het toeristisch bedrijfsleven in de regio.
Wij zetten in op activiteiten die jou als ondernemer nog
beter kunnen helpen bij het bereiken van jouw bezoeker.
Hopelijk wordt 2021 het jaar van herstel, met mooie
omzetten voor alle ondernemers en de beste beleving
voor de binnen- en de buitenlandse bezoeker.
Herre Dijkema
Directeur Visit Arnhem Nijmegen
Visit Arnhem Nijmegen is onderdeel van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen
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PARTNERPROGRAMMA 2021
Investeer met ons in de regio
Arnhem en het Rijk van Nijmegen
én in je organisatie! Verwerf
inzicht in de toeristische kansen,
ontwikkel medewerkers en zet je
aanbod in de spotlights. Maak je
inzet compleet met aanvullende
opties. Samen werken we aan de
beste beleving!

€ 250,-

PARTNERPROGRAMMA BASIS

€ 550,-

PARTNERPROGRAMMA EXTRA

€ 1.500,-

PARTNERPROGRAMMA PREMIUM

B = Basis

B

E

E = Extra

P = Premium

P

B

E

P

Maak gebruik van advies en het verbindende
netwerk van je accountmanager

Maak gebruik van de bezoekersprofielen
en volg het kennisprogramma leefstijlen

Sluit aan bij strategische sessies en
netwerkbijeenkomsten

Frontofficemedewerkers volgen het
ambassadeursprogramma met:
- Online (thema)trainingen over en uit de regio

Ontvang een uitnodiging voor het
Visit Arnhem Nijmegen-congres 2021

- Ambassadeursdag met presentaties,
kennis en inspiratie

Krijg inzicht in het online dashboard
met kerncijfers
Blijf op de hoogte van nieuws,
ontwikkelingen etc. via het:
- partnerportaal
- de maandelijkse partnerupdate
- het partnermagazine
- het jaarverslag
Ga direct aan de slag met
onze content, zoals:
- Kennisartikelen en webinars
- Rechtenvrij beeldmateriaal
- Widget voor opname routes of
evenementen op eigen website

- Ambassadeurspas (voor verblijfspartners)
Promotie op visitarnhem.com,
visitnijmegen.com, bezoekdeliemers.nl,
bezoekveluwezoom.nl, bezoekdebetuwe.nl
of bezoeklandvanmaasenwaal.nl
Vermelding in het bezoekersmagazine.
Distributie in Gelderland, aangrenzende
provincies en in de Randstad
- Vermelding in tekst
- Vermelding in tekst met foto
Vermelding in Duits- en Engelstalig
bezoekersmagazine

- B2C-huisstijl
TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MICE-MARKT: VERWELKOM DE
ZAKELIJKE BEZOEKER

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MARKETING ADVIESRAPPORT:
VERBETER JE ONLINE POSITIONERING

OPTIE
THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE
OP DE BINNENLANDSE MARKT

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HÉT REGIOMAGAZINE

OPTIE
FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

MICE-MARKT: VERWELKOM DE ZAKELIJKE BEZOEKER
Heb je de ideale locatie voor vergaderingen of
andere zakelijke bijeenkomsten? We zetten in op
versterking van de vraag en het werven van leads
voor congressen en meetings die passen binnen
de focusthema’s: Health & hightech, food, energie
& milieutechnologie en duurzaamheid in een
groene omgeving. Profiteer mee van dit netwerk
en van onze actieve promotie.
€ 850,-

BASISPROGRAMMA
In de collectieve marketingcommunicatie inspireren
en informeren we (potentiële) MICE-boekers over
de regio’s als zakelijke bestemming. Wij nemen jouw
organisatie op in onze marketingcommunicatieactiviteiten op conventionbureau.nl, in ons drukwerk
en waar mogelijk in onze socialmediaberichtgeving
en in onze pers- en PR-benadering. We delen markt-

analyses, houden je actief op de hoogte van regionale thema’s en delen kennis, inzichten en tips.
€ 1.500,-

UITGEBREID PROGRAMMA
Met het uitgebreide programma krijg je naast de
basisinvulling een jaarlijks rapport met inzichten
en op-maat-advies over trends en ontwikkelingen
in de MICE-markt, bijvoorbeeld over bestedingen
en overnachtingen. Via ons krijg je toegang tot de
ICCA Association Database. Dit is een hulpmiddel
dat het zoeken naar potentiële associatiecongressen en het voorbereiden van de bidprocedure
voor jouw organisatie vergemakkelijkt. Daarnaast
ontvang je een uitnodiging voor onze masterclass
en nemen wij je organisatie op in onze mogelijke
deelname aan de MICE-beurzen EventSummit,
IMEX en IBTM.

OPTIE
ROUTEBEBORDING: LAAT EEN
INFORMATIEPANEEL PLAATSEN

OPTIE
CENTRUMPLATTEGROND: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE IN DE STAD

OPTIE
VIERDAAGSEBED.NL: BIED JE VIERDAAGSE-VERBLIJFSARRANGEMENT AAN
TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MICE-MARKT: VERWELKOM DE
ZAKELIJKE BEZOEKER

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MARKETING ADVIESRAPPORT:
VERBETER JE ONLINE POSITIONERING

OPTIE
THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE
OP DE BINNENLANDSE MARKT

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HÉT REGIOMAGAZINE

OPTIE
FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

OPTIE
ROUTEBEBORDING: LAAT EEN
INFORMATIEPANEEL PLAATSEN

BUITENLANDSE MARKT: GA OVER DE GRENS
Verre reizen staan momenteel op een laag pitje;
dit biedt mooie kansen voor inzet op de dichtbijmarkten. Wij zetten je graag op de kaart bij
(potentiële) Duitse, Vlaamse en Engelse bezoekers.
Word in drie stappen een bedrijf dat klaar is voor
internationale bezoekers én ze vindt en bindt.
Dan zetten wij in op versterking van de vraag,
met onze op-maat-aanpak voor elke markt:
de marktbewerking van internationale reisorganisaties (travel trade), campagne-inzet
en/of pers- en PR-inzet.

VANAF € 395,-

STAP 1 > QUICK SCAN MET ADVIESRAPPORT
Wij doen een quick scan: Hoe staat het met de kennis
en (taal)vaardigheden van je team? Welke doelgroep is
interessant voor jouw organisatie? Zijn de door jouw
organisatie ingezette communicatiemiddelen geschikt
voor de internationale bezoeker? Het adviesrapport na
de quick scan geeft inzicht in wat jou te doen staat.

MAATWERKPRIJS (OFFERTE)

STAP 2 > DE ORGANISATIE VERSTERKEN
Naar aanleiding van het adviesrapport presenteren
wij een kostenindicatie voor de doorontwikkeling
van jouw organisatie. Jij gaat aan de slag met de
aandachtspunten die jij graag aan wilt pakken.
Denk aan het volgen van taaltrainingen, het opdoen van markt- en doelgroepkennis en de (door)
ontwikkeling van communicatiemiddelen, zoals je
website en de informatie ter plaatse. Wij adviseren
en ondersteunen je hierin en brengen je in contact
met uitvoerende partijen.
MAATWERKPRIJS (OFFERTE)

STAP 3 > DE INTERNATIONALE
BEZOEKER BEREIKEN
Klaar voor de ontvangst? Dan gaan we internationale bezoekers werven. We nemen je organisatie
op in de collectieve consumentencampagnes en
waar mogelijk in travel trade en pers- en PRactiviteiten. En we delen kennis en geven advies,
zodat je jouw marketing optimaal inzet.

OPTIE
CENTRUMPLATTEGROND: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE IN DE STAD

OPTIE
VIERDAAGSEBED.NL: BIED JE VIERDAAGSE-VERBLIJFSARRANGEMENT AAN
TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MICE-MARKT: VERWELKOM DE
ZAKELIJKE BEZOEKER

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MARKETING ADVIESRAPPORT:
VERBETER JE ONLINE POSITIONERING

OPTIE
THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE
OP DE BINNENLANDSE MARKT

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HÉT REGIOMAGAZINE

OPTIE
FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

MARKETING ADVIESRAPPORT: VERBETER JE ONLINE POSITIONERING
Een sterke online positionering van jouw organisatie
is essentieel om potentiële, toeristische bezoekers
naar jouw website en socialmediakanalen te trekken. Wij analyseren jouw online positionering en
delen verbeterpunten, kansen en quick wins in een
adviesrapport.

€ 295,-

QUICK SCAN MET ADVIESRAPPORT
ONLINE VINDBAARHEID
Verbeter je online vindbaarheid met ons analyse- en
adviesrapport. Je ontvangt quick wins over je website
en het verbeteren van je positie in Google.

€ 295,-

QUICK SCAN EN ADVIESRAPPORT
SOCIAL MEDIA
Verbeter je socialmediastrategie met ons analyseen adviesrapport. Je ontvangt quick wins over
het aanspreken van de juiste doelgroepen en het
verbeteren van de kwaliteit en het bereik van jouw
berichten.
€ 395,-

QUICK SCAN EN ADVIESRAPPORT
GOOGLE ADWORDS
Scherp je online marketing aan en duik in relevante Google zoekwoorden naar aanleiding van
ons Google rapport. Hierin brengen wij de Google
zoektrends voor de regio, je gemeente en jouw
onderneming in kaart en adviseren wij je over de
toepassing ervan.

OPTIE
ROUTEBEBORDING: LAAT EEN
INFORMATIEPANEEL PLAATSEN

OPTIE
CENTRUMPLATTEGROND: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE IN DE STAD

OPTIE
VIERDAAGSEBED.NL: BIED JE VIERDAAGSE-VERBLIJFSARRANGEMENT AAN
TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MICE-MARKT: VERWELKOM DE
ZAKELIJKE BEZOEKER

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MARKETING ADVIESRAPPORT:
VERBETER JE ONLINE POSITIONERING

OPTIE
THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE
OP DE BINNENLANDSE MARKT

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HÉT REGIOMAGAZINE

OPTIE
FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

OPTIE
ROUTEBEBORDING: LAAT EEN
INFORMATIEPANEEL PLAATSEN

OPTIE
CENTRUMPLATTEGROND: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE IN DE STAD

OPTIE

THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE OP DE BINNENLANDSE MARKT
Landelijk zoeken wij de aandacht op en inspireren
en informeren (potentiële) bezoekers over onze
regio’s. Wil je jouw organisatie of product extra
onder de aandacht brengen? Informeer dan naar
de mogelijkheden voor opname in onze themacampagnes.
VANAF € 1.000,-

In elke campagne staat een
ander thema centraal: op onze website, in artikelen,
op social media, (online) advertising en via diverse
PR-activiteiten. In 2021 focussen wij op het voorjaar
en najaar in de volgende campagnes:
OP ONTDEKKING IN DE REGIO ARNHEM
Maart - april - mei - juni
Focus op leefstijl: Harmoniezoekers

De regio Arnhem zit vol met leuke dagjes uit om
samen met je gezin te ontdekken. Geniet van de
unieke combinatie van topattracties en een
prachtige natuurlijke omgeving. Samen plezier
maken doe je in eeuwenoude kastelen, gave (speel)
bossen en spannende musea!
48 UUR IN DE REGIO ARNHEM
September - oktober - november
Focus op leefstijl: Inzichtzoekers

Wil je lekker shoppen, maar ook genieten van
cultuur en natuur? Tijdens een weekend in de regio
Arnhem ontdek je het allemaal! Laat je verrassen

door het uitgebreide winkelaanbod, fiets door de
groene landschappen en bezoek bijzondere
musea. En daarna strijk je lekker neer in een gezellig
koffietentje, aangename wijnbar of heerlijk zacht
hotelbed.
ONTDEK DE PARELS VAN HET RIJK VAN
NIJMEGEN
Maart - april - mei - juni
Focus op leefstijl: Verbindingzoekers

Urenlang rondslenteren door de oude binnenstad,
shoppen in hippe boetiekjes of meer te weten
komen over de rijke historie van de stad: Nijmegen
is een fijne stad! Vanaf de Waalkade loop je, via de
wandelbrug de Ooypoort, zo de natuur in, de
strandjes op en ontdek je de mooie omgeving van
het Rijk van Nijmegen.
ULTIEM ONTSPANNEN IN HET RIJK VAN
NIJMEGEN
September - oktober - november
Focus op leefstijl: Plezierzoekers

Ontspannen, het kan op talloze manieren. Trek erop
uit en haal een frisse neus in een van de vele natuurgebieden. Laat je verwennen en geniet van een
heerlijke dag in een van de thermen of breng een
bezoek aan hét wijndorp. Toe aan wat verdieping?
Bezoek een van de vele musea en ontdek alles over
de geschiedenis.

VIERDAAGSEBED.NL: BIED JE VIERDAAGSE-VERBLIJFSARRANGEMENT AAN
TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MICE-MARKT: VERWELKOM DE
ZAKELIJKE BEZOEKER

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MARKETING ADVIESRAPPORT:
VERBETER JE ONLINE POSITIONERING

BEZOEKERSMAGAZINE: ADVERTEER IN HÉT REGIOMAGAZINE
Inspireer (potentiële) bezoekers van de regio en vertel
meer over jouw bedrijf of product. Waarom mogen ze
jou niet missen? Zorg jij voor het verhaal, dan zorgen
wij voor tekst en opmaak. Het magazine wordt verspreid in de regio, in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht
en Noord-Brabant. Je ontvangt zelf een voorraad
(inkijk)exemplaren.

OPTIE

FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

VERRUIM
JE BLIK

BEZOEKERS MAGAZINE

visitnijmegen.com

EINDELOZE
UITERWAARDEN
EN EEUWENOUDE
BOSSEN

OPTIE

OPTIE

visitarnhem.com

BINNENSTAD
ARNHEM
VERRAST

THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE
OP DE BINNENLANDSE MARKT

BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HÉT REGIOMAGAZINE

BEZOEKERS MAGAZINE

2 pagina’s (spread)

€ 2.550,-

1 pagina

€ 1.450,-

Deel thematische pagina

€ 650,-

A R N H E M | D E L IE M E R S | VE L U W E Z O O M | D E B E T U W E

VEER
RESER ÓÓR
KV
JE PLE MBER
VE
16 NO 0
202

R I J K VA N N I J M E G E N | D E B E T U W E | L A N D VA N M A A S E N WA A L

OPTIE
ROUTEBEBORDING: LAAT EEN
INFORMATIEPANEEL PLAATSEN

OPTIE
CENTRUMPLATTEGROND: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE IN DE STAD

OPTIE
VIERDAAGSEBED.NL: BIED JE VIERDAAGSE-VERBLIJFSARRANGEMENT AAN
TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MICE-MARKT: VERWELKOM DE
ZAKELIJKE BEZOEKER

FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MARKETING ADVIESRAPPORT:
VERBETER JE ONLINE POSITIONERING

OPTIE
THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE
OP DE BINNENLANDSE MARKT

OPTIE

€ 450,-

Fietsen is het afgelopen jaar nog populairder
geworden. Wij nodigen fietsers uit in de regio’s te komen
fietsen en we inspireren fietsers met mooie routes en
kwalitatieve routeproducten. Promoot je bedrijf als
bezienswaardigheid of als start-/stop-/eindpunt op één
van onze routes.
Je bent zichtbaar op ons online routeplatform - waar
fietsers deze gratis routes downloaden en printen - en in
onze fietsrouteboekjes die we verspreiden in de regio’s.
Daarnaast ontvangt je een baliedisplay met 1.000 flyers
van jouw route. Extra exemplaren kun je tegen betaling
bijbestellen.

i

FIETSROUTEBOEKJE

visitarnhem.com/fietsen

16

i

FIETSROUTEBOEKJE

visitnijmegen.com/fietsen

GRATIS
ROUTES

16
GRATIS
ROUTES

FIETSNETWERK REGIO ARNHEM

FIETSNETWERK RIJK VAN NIJMEGEN

BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HÉT REGIOMAGAZINE

OPTIE
FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

OPTIE
ROUTEBEBORDING: LAAT EEN
INFORMATIEPANEEL PLAATSEN

OPTIE
CENTRUMPLATTEGROND: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE IN DE STAD

OPTIE
VIERDAAGSEBED.NL: BIED JE VIERDAAGSE-VERBLIJFSARRANGEMENT AAN
TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MICE-MARKT: VERWELKOM DE
ZAKELIJKE BEZOEKER

ROUTEBEBORDING: LAAT EEN INFORMATIEPANEEL PLAATSEN

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MARKETING ADVIESRAPPORT:
VERBETER JE ONLINE POSITIONERING

PRIJS OP AANVRAAG

Wil je langs het fietsroutenetwerk
verwijzen naar jouw horeca of verblijfsaccommodatie?
Laat dan een accommodatiebord langs de route plaatsen
dat bezoekers jouw kant op stuurt. Of informeer jouw
gasten met een informatiepaneel van het fietsroutenetwerk
in jouw omgeving, met jouw locatie als middelpunt.

OPTIE
THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE
OP DE BINNENLANDSE MARKT

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HÉT REGIOMAGAZINE

OPTIE
FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

OPTIE
ROUTEBEBORDING: LAAT EEN
INFORMATIEPANEEL PLAATSEN

OPTIE
CENTRUMPLATTEGROND: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE IN DE STAD

OPTIE
VIERDAAGSEBED.NL: BIED JE VIERDAAGSE-VERBLIJFSARRANGEMENT AAN
TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MICE-MARKT: VERWELKOM DE
ZAKELIJKE BEZOEKER

CENTRUMPLATTEGROND: PROMOOT JOUW ORGANISATIE IN DE STAD

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MARKETING ADVIESRAPPORT:
VERBETER JE ONLINE POSITIONERING

€ 500,-

Sta als hotspot op de centrumplattegrond
van je stad. Je krijgt een vermelding als Point of
Interest (POI) en een korte tekst met foto of kortingsactie. De plattegronden komen er voor Arnhem en
Nijmegen en worden verspreid via VVV’s, cruiseschepen en verblijfsaccommodaties in de regio.

OPTIE
THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE
OP DE BINNENLANDSE MARKT

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HÉT REGIOMAGAZINE

OPTIE
FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

OPTIE
ROUTEBEBORDING: LAAT EEN
INFORMATIEPANEEL PLAATSEN

OPTIE
CENTRUMPLATTEGROND: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE IN DE STAD

OPTIE
VIERDAAGSEBED.NL: BIED JE VIERDAAGSE-VERBLIJFSARRANGEMENT AAN
TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MICE-MARKT: VERWELKOM DE
ZAKELIJKE BEZOEKER

VIERDAAGSEBED.NL: BIED JE VIERDAAGSE-VERBLIJFARRANGEMENT AAN

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE

€ 150,-

Wie meedoet met de Nijmeegse Vierdaagse vindt
op Vierdaagsebed.nl online een slaapplek. Beschrijf er
je Vierdaagse-arrangement met een foto en gegevens.

MARKETING ADVIESRAPPORT:
VERBETER JE ONLINE POSITIONERING

OPTIE
THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE
OP DE BINNENLANDSE MARKT

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HÉT REGIOMAGAZINE

OPTIE
FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

OPTIE
ROUTEBEBORDING: LAAT EEN
INFORMATIEPANEEL PLAATSEN

OPTIE
CENTRUMPLATTEGROND: PROMOOT
JOUW ORGANISATIE IN DE STAD

OPTIE
VIERDAAGSEBED.NL: BIED JE VIERDAAGSE-VERBLIJFSARRANGEMENT AAN
TERUG NAAR INHOUD
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STRATEGIE 2021

STRATEGIE VISIT

ARNHEM NIJMEGEN

2021

TERUG NAAR INHOUD
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STRATEGIE 2021
BESTEMMINGSMANAGEMENT

VRAAG

MARKETING

MATCH

AANBOD

TERUG NAAR INHOUD

De laatste jaren heeft toerisme groei en veerkracht laten
zien. En dat is tot diep in onze economie en maatschappij voelbaar. Het brengt nieuwe kansen op het gebied
van werkgelegenheid en welvaart, maar vergt ook een
andere denkwijze over hoe om te gaan met gevolgen
van deze groei voor inwoners en de natuur. En vooral:
over het creëren van een meer duurzame balans tussen
bezoekers, bewoners en natuur. Wij maken de match
tussen het (zakelijk) toeristische aanbod en de vraag
van de bezoekers. Dat noemen wij bestemmingsmanagement: toerisme is geen doel op zich, maar een
belangrijk middel om de regionale opgaven op het
gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, leefbaarheid,
werkgelegenheid en economische groei te realiseren.
Met een uitgekiende set aan activiteiten en werkzaamheden ondersteunen wij onze publieke en zakelijke
partners bij het bereiken van deze opgaven.

MANAGEMENT
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STRATEGIE 2021
SAMEN WERKEN WE AAN DE REGIO ARNHEM EN HET RIJK VAN NIJMEGEN
Om toerisme succesvol te laten bijdragen aan de regionale opgaven is samen werken
aan bestemmingsmanagement cruciaal. In 2020 is daarom het Toeristisch Toekomstperspectief regio Arnhem Nijmegen: Bestemming in balans opgesteld.
In dit toekomstperspectief, dat aansluit op het landelijk Perspectief 2030, schetsen
we hoe toerisme kan bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken in de regio.
Het toekomstperspectief is samengesteld door internationale experts, sleutelfiguren
uit de regio, ondernemers en overheden.
Toerisme kan volgens de betrokken partijen bijdragen
aan de volgende vier maatschappelijke vraagstukken:
1. Vergroten van de leefbaarheid
2. Versterken van de economie
3. Creëren en behouden van de
werkgelegenheid
4. Duurzame groei van de sector

Vergroten leefbaarheid

Duurzame groei sector

AGENDA VOOR DE REGIO
Hoe gaan we er met de ondernemers in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen
voor zorgen dat we de (toeristische) kansen benutten, op een manier die bijdraagt aan
de regionale opgaven? De gemeenten in de regio’s Arnhem en het Rijk van Nijmegen,
Provincie Gelderland, Visit Arnhem Nijmegen en andere betrokken partners, werken
aan een uitvoeringsagenda toerisme & recreatie voor de komende jaren, waarin
aandacht is voor bestemmingsmanagement, -ontwikkeling en
-promotie. Met acties op regionaal en subregionaal niveau.
Zo werken we gezamenlijk, met alle betrokken partijen in
toerisme en recreatie, aan een nog mooiere regio
Arnhem en Rijk van Nijmegen, waar we allemaal
- bewoners, bedrijven en bezoekers - kunnen profiteren
van toerisme.

Versterken economie

Creëren/behouden werkgelegenheid

Lees het gehele Toeristisch Toekomstperspectief regio Arnhem Nijmegen op toerismevan.nl/toekomstperspectief

TERUG NAAR INHOUD
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STRATEGIE 2021
VOOR WIE DOEN WE HET?
NATIONALE MARKT
We ontwikkelen de regio Arnhem en het Rijk van
Nijmegen samen naar bestemmingen die jaarrond
aantrekkelijk zijn. Dit doen we door ons te focussen
op verschillende leefstijlen. Deze leefstijlen laten
zien waar mensen in hun vrije tijd of vakantie
behoefte aan hebben. Segmentatie doen we aan de
hand van data over de leefstijlen, die we combineren met onze kennis van het beschikbare aanbod
en de regionale opgaven.
In het voorjaar zetten we in op vraagversterking
onder de harmoniezoekers (regio Arnhem) en verbindingszoekers (Rijk van Nijmegen). In het najaar
zetten wij hierop in onder de inzichtzoekers (regio
Arnhem) en plezierzoekers (Rijk van Nijmegen).
In de zomer en winter inspireren en informeren we
de bezoekers over de interessante plekken die er
bezocht kunnen worden in onze regio’s (spreiding
in ruimte en tijd).

INTERNATIONALE MARKT
In de groeiende groep buitenlandse bezoekers
richten wij ons op de nabijregio’s NordrheinWestfalen en Niedersachsen in Duitsland,
Vlaanderen in België en het Verenigd Koninkrijk.
Wij werken veelvuldig samen met het Nederlands

TERUG NAAR INHOUD

Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC
Holland Marketing) en maken gebruik van de
persona’s die door hen ontwikkeld zijn. Voor de
regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen focussen we
ons primair op de persona’s Mary en Paul en
in mindere mate op Nora. Ook voor de buitenlandaanpak geldt dat we inzetten op verlengen van
het seizoen.

MICE-MARKT
In de MICE-aanpak (Meetings, Incentives,
Congresses & Events) richten we ons op het
versterken van de vraag en het krijgen van meer
inzicht van de zakelijke boeker, om dit op een
optimale manier te kunnen matchen met het
zakelijke aanbod in de regio. Met een aantal
focusthema’s (health & hightech, food, energie
& milieutechnologie en duurzaamheid in een
groene omgeving) richten we ons met name op de
Nederlandse zakelijke (congressen en evenementen)
markt. Eventplanners, verenigingen, associatiemarkten en professionele congresorganisatoren
benaderen we proactief voor onze regio’s.
Meer over onze doelgroepbenadering lees je op
visitarnhemnijmegen.nl/doelgroepen.
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STRATEGIE 2021
SAMENWERKEN AAN DE BESTE BELEVING VAN DE REGIO
We bieden onze bezoekers gedurende hun hele (klant)
reis inspiratie en informatie. Vanaf het moment dat
ze zich oriënteren en hun bestemming kiezen, tot het
verblijf - en zelfs de terugreis naar huis. Zodat ze een
volgende keer weer voor onze regio’s kiezen.

1. oriëntatie
9. thuisreis

2. informatie

In alle fases stimuleren we bezoekers bovendien hun
ervaringen te delen via netwerken en social media.

8. ervaring
delen

3. kiezen
bestemming

7. bezoek
zelf

6. aankomst

TERUG NAAR INHOUD

4. boeken

5. reizen
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STRATEGIE 2021
GEOGRAFISCHE MARKTFOCUS
Hull
Leeuwarden

Groningen

Noordzee
Zwolle
Amsterdam

✈

GB
Harwich

✈
Rotterdam

Utrecht
Rijk van
Nijmegen

Londen

ARNHEM

NIEDERSACHSEN
Regio
Arnhem

D

NIJMEGEN
Weeze

✈

✈

Apeldoorn
Ede

NORDRHEINWESTFALEN

✈

Eindhoven

TERUG NAAR INHOUD

Maastricht

Keulen

✈

✈

Brussel

B

✈

VLAANDEREN

Düsseldorf

✈

Antwerpen
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STRATEGIE 2021
SAMENHANG, SAMENWERKING EN FOCUS
AFZENDER
Holland
Visit the other Holland
Das Andere Holland
Gelderland levert je mooie streken
Regio Arnhem en Rijk van Nijmegen
Convention Bureau Veluwe Arnhem Nijmegen
Toeristische ondernemer (regionaal)

VVV
Toeristische ondernemer

TERUG NAAR INHOUD

BEZOEKER

INTERNATIONAAL
NATIONAAL
REGIONAAL
LOKAAL

GASTHEERSCHAP
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PARTNERPROGRAMMA 2021

DOE JE
(WEER)
MEE?
visitarnhemnijmegen.nl/deelnemen

TERUG NAAR INHOUD
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