THEMACAMPAGNES REGIO ARNHEM 2021
In onze themacampagnes staat ieder seizoen een
ander onderwerp centraal: op onze website, in artikelen, social media, (online) advertising en diverse
pr-activiteiten. Daar profiteer jij mooi van mee.
Landelijk zoeken wij de aandacht op en inspireren
en informeren we (potentiële) bezoekers over de
regio Arnhem. Wil je jouw organisatie of product
extra onder de aandacht brengen? Dat kan door te
participeren in een van onze campagnes.
Door de stad te koppelen aan de omgeving maken we de
regio nog aantrekkelijker. De focus in onze campagnes ligt
op de verlenging van het voor- en najaar.
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Met de awareness campagne ‘Gelderse streken’ werken we
aan de bekendheid van de verschillende regio’s in Gelderland.
Onze regionale themacampagnes sluiten hierop aan qua
timing, doelgroep en thema’s. Hierin wekken we interesse
op voor het regionale aanbod. Dit biedt jou kansen, want de
uiteindelijke conversie vindt plaats bij jou. Stem daarom ook
jouw campagne af, voltooi de marketing funnel en profiteer!

THEMACAMPAGNES REGIO ARNHEM 2021
WE BIEDEN JE VERSCHILLENDE
MOGELIJKHEDEN:

MAART - APRIL - MEI - JUNI
FOCUS OP DOELGROEP: HARMONIEZOEKERS*

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER
FOCUS OP DOELGROEP: INZICHTZOEKERS*

€ 1.000,- PER CAMPAGNE
Jouw bedrijf of product wordt vermeld in alle (ingekochte) media.

VANAF € 2.500,- PER CAMPAGNE
Wil je nog meer exposure? Vanaf € 2.500,- maken we graag een voorstel
op maat om jouw bedrijf of product nog meer aandacht te geven, door
bijvoorbeeld de extra inzet van een influencer, blogtrip of persreis.

RADIO TAG-ONS
Voor de campagne ‘op ontdekking in de regio Arnhem’ is het mogelijk om
als extra optie radio tag-ons toe te voegen. Deze spot van 10 seconden
wordt uitgezonden na de algemene spot van Gelderse streken en in
dezelfde stijl opgenomen. Je kunt kiezen uit een small, medium, large
pakket of regionaal pakket. Alle tarieven zijn inclusief productie. Let op,
binnen alle pakketten is er een maximaal aantal dat we kunnen verkopen.

LANDELIJK

AANTAL SPOTS
OP SKYRADIO

AANTAL SPOTS
REGIONALE RADIOZENDERS

TARIEF

PAKKET S

7

91

€ 2.600

PAKKET M

14

182

€ 5.000

PAKKET L

21

273

€ 7.400

REGIONAAL		
		

PAKKET REGIONAAL

AANTAL SPOTS OP
OMROEP GELDERLAND

21

TARIEF

€ 1.650

De tarieven voor 2021 zijn nog niet bekend, het aantal spots kan dus minimaal afwijken van de genoemde aantallen.

Alle bedragen zijn exclusief BTW

OP ONTDEKKING IN DE
REGIO ARNHEM

48 UUR IN DE REGIO
ARNHEM

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!

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 statige groene
lanen en weelderige landschappen en bezoek bijzondere musea. En als je voeten beginnen te protesteren,
strijk je lekker neer in een gezellig koffietentje,
aangename wijnbar of heerlijk zacht hotelbed.

THEMA’S: dagattracties, fietsen, wandelen, kastelen,

kinderen/familie-uitjes, overnachten, etc.
Naast zichtbaarheid op de kanalen van de regio Arnhem zetten
wij ook landelijke media in. De inzet van de media zal voor de
start van de campagne bekend gemaakt worden. Zie hieronder
een overzicht met de (mogelijke) inzet:
• V
 ermelding op de speciale campagnepagina
op visitarnhem.com.
• Opname in de redactionele artikelen die worden gepubliceerd
op visitarnhem.com en gepromoot op de socialmediakanalen van VisitArnhem (Facebook 13.700 likes, Instagram
3.500 volgers).
• Genereren van persaandacht door bijvoorbeeld het versturen
van een persbericht, inzetten van influencers en/of het
organiseren van perstrips.
• Inzet van extern ingekochte landelijke mediaplatformen.
Online en/of offline uitingen bij bijvoorbeeld ANWB,
DagjeWeg.NL, Flair, Famme, KEK mama, 100%NL magazine,
Indebuurt, etc.

THEMA’S: fietsen, wandelen, musea, shoppen, WOII,

eten & drinken, overnachten, etc.
Naast zichtbaarheid op de kanalen van de regio Arnhem zetten
wij ook landelijke media in. De inzet van de media zal voor de
start van de campagne bekend gemaakt worden. Zie hieronder
een overzicht met de (mogelijke) inzet:
• V
 ermelding op de speciale campagnepagina
op visitarnhem.com.
• Opname in de redactionele artikelen die worden gepubliceerd
op visitarnhem.com en gepromoot op de socialmediakanalen van VisitArnhem (Facebook 13.700 likes, Instagram
3.500 volgers).
• Genereren van persaandacht door bijvoorbeeld het versturen
van een persbericht, inzetten van influencers en/of het organiseren van perstrips.
• Inzet van extern ingekochte landelijke mediaplatformen.
Online en/of offline uitingen bij bijvoorbeeld Volkskrant, Trouw,
opiniebladen zoals Vrij Nederland, Programmabladen, etc.

* Wij selecteren onze doelgroep op basis van leefstijlen. Lees hier meer over op: visitarnhemnijmegen.nl/doelgroepen

