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Regio Arnhem ademt cultuur

De regio Arnhem is een paradijs voor wie zich 
graag in de geschiedenis verdiept.

Deze themacampagne is gevoerd in de 
maanden september, oktober en november 
2020. 

De doelgroep Inzichtzoekers is via onze eigen 
kanalen (website, social, artikelen) benaderd 
met de content. Maar ook Quest Historie is 
ingezet om de culturele hotspots in de regio 
Arnhem onder de aandacht te brengen. 



Samenvatting resultaten

Totaal bereik

Landingspagina 4.792

Artikelen 1.863

Social media 341.196

Quest Historie 40.000

100% NL Magazine voor 
Burgers’ Zoo

360.000

Instastory Burgers’ Zoo 771.223

TOTAAL 1.519.074 
(387.851 exclusief speciale inzet voor Burgers’ 
Zoo)

Met een totaal bereik van ruim 1 
miljoen personen heeft de campagne 
goede resultaten bereikt! 

Vooral het bezoek op de 
campagnepagina is, ondanks de 
verscherpte coronamaatregelen in de 
campagneperiode, ver boven 
verwachting.



Campagnepagina

• De campagnepagina heeft bijna 4.800 bezoeken 
gehad (begroot 2.000). 

• We zien het bezoek na half oktober sterk afnemen. 
Dat moment werden de coronamaatregelen weer 
verscherpt en dat trof uiteindelijk helaas ook de 
musea die moesten sluiten. De daling van het bezoek 
op de pagina ‘cultuur’ is een logisch gevolg daarvan. 

• Bijna de helft van het bezoek kwam uit de social
media campagne. 

• De meeste bezoekers hebben geklikt op de linkjes in 
de inleidende tekst op de campagnepagina. 



Artikelen

Voor deze themacampagne zijn 2 artikelen geschreven:

• https://www.visitarnhem.com/artikelen/duik-in-de-geschiedenis-van-arnhem

• https://www.visitarnhem.com/artikelen/de-leukste-musea-in-de-regio-arnhem

1 september t/m 30 
november

Duik in de 
geschiedenis

De leukste musea

Paginaweergave 1.191 672

Gemiddelde leesduur 00:00:40 00:00:42

Gebruikers (uniek) 924 502

https://www.visitarnhem.com/artikelen/duik-in-de-geschiedenis-van-arnhem
https://www.visitarnhem.com/artikelen/de-leukste-musea-in-de-regio-arnhem


Social media

Voor de campagne zijn verschillende artikelen 
gepromoot via de social media kanalen. Hierbij zetten 
we budget in en targetten we specifiek op de doelgroep 
van de campagne. 

De advertenties hebben zowel op Facebook en 
Instagram gedraaid en automatisch geoptimaliseerd voor 
de beste keuze. Bij alle posts was dit overduidelijk 
Facebook. Dat beeld past ook bij de media-consumptie 
gedrag van de doelgroep (Inzichtzoekers) en vanuit 
Facebook wordt over het algemeen veel sneller geklikt 
op een link. 

Er is ingezet op zoveel mogelijk 
verkeer naar de campagne 
landingspagina op visitarnhem.com. 
Dit zie je duidelijk terug in het aantal 
kliks. 

31 aug t/m 12 
okt

Totaal impressies 341.196

Aantal posts 3

Weergave organisch 6.093

Weergave betaald 335.103

Bereik organisch 5.596

Bereik betaald 167.347

Klikken 4993

Likes 729

Reacties 128

Gedeelde berichten 63



Externe media inkoop – Quest Historie

In de Quest special ‘Historie’ is een 1/1 pagina verschenen 
over het levendig verleden van de regio Arnhem. 

De lezers van de special kijkt verder dan waan van de dag 
en heeft grote interesse in kunst en cultuur. 

De oplage is 40.000 exemplaren. 



Externe media inkoop – 100% NL Magazine

Speciaal voor Burgers’ Zoo is een pagina ingekocht in de 100%NL Magazine Jong 
Gezin Special. 

Deze is begin september verschenen en verspreid in een oplage van 90.000 
exemplaren via o.a. Top1Toys, vanHaren en ligt op 6.000 leestafels. Het totale 
bereik van deze editie is 360.000 personen. 



Externe media inkoop – Instastory

Speciaal voor Burgers’ Zoo is nog een extra social campagne op Instagram opgezet. 
In een Instagram story is het ‘Big Insects’ event onder de aandacht gebracht. 

Onderstaande foto’s zijn ter illustratie. De Instastories zijn gemaakt met 5 korte 
video’s van de levensgrote dieren in Burgers’ Zoo. 

Het budget targetten we specifiek op de doelgroep van de campagne. Er is ingezet 
op zoveel mogelijk weergaven, dat is goed gelukt! Zie alle resultaten in het tabel 
hiernaast. 

12 t/m 21 
oktober

Totaal impressies 771.223

Aantal story’s 6

Weergave betaald 771.223

Bereik betaald 343.869

Klikken 486


