
Themacampagne 2020

Ultiem ontspannen in het Rijk van Nijmegen



Cultureel op pad

Kom een weekend ultiem ontspannen in het Rijk van Nijmegen.

De doelgroep Stijlzoekers is via verschillende platformen benaderd met de content. Naast onze eigen kanalen zoals 
visitnijmegen.com en de social media is ook extern media ingekocht bij Indebuurt Nijmegen. Rondom dit thema is ook veel 
PR gegenereerd. 



Samenvatting resultaten

Totaal bereik

Landingspagina 1.422

Artikelen 2.702

Social media 81.991

Indebuurt 408.479

Social media arrangement 301.132

TOTAAL 795.726*

Ondanks dat de campagne liep 
tijdens de lockdown periode hebben 
we bijna 800.000 personen 
geïnspireerd voor een bezoekje (op 
een later moment) aan het Rijk van 
Nijmegen. 

* Daarnaast zijn er met de awareness campagne van Gelderse streken, binnen 
hetzelfde thema, nog eens 10,88 miljoen mensen bereikt. 



Landingspagina

• Ruim 1.400 bezoeken op de campagnepagina 
(begroot 2.000). Verklaring zijn de verscherpte 
corona-maatregelen vanaf half december t/m nu. We 
zien over de hele linie van visitnijmegen.com een 
daling in bezoek.

• De gemiddelde tijd die men op de landingspagina 
doorbracht is met bijna 3 minuten boven 
verwachting goed. 

• De meeste bezoekers hebben op de artikelen geklikt 
die op de pagina stonden. Dit zijn tevens de artikelen 
waar de partners in benoemd zijn. Ook de items 
gelinkt aan de natuur waren populair zoals Berg en 
Dal, opladen in de natuur en wandelen. 



Artikelen

Voor deze themacampagne zijn 2 artikelen geschreven:

• https://www.visitnijmegen.com/artikelen/geniet-van-de-rust-prachtige-wandelingen

• https://www.visitnijmegen.com/artikelen/weekendje-ontspannen-in-nijmegen

• https://www.visitnijmegen.com/artikelen/saunas-in-nijmegen

1 december t/m 28 februari Wandelingen Weekendje 
ontspannen

Sauna’s 

Paginaweergave 1.230 663 809

Gemiddelde leesduur 00:00:52 00:01:29 00:04:44

Gebruikers (uniek) 903 546 723

https://www.visitnijmegen.com/artikelen/geniet-van-de-rust-prachtige-wandelingen
https://www.visitnijmegen.com/artikelen/weekendje-ontspannen-in-nijmegen
https://www.visitnijmegen.com/artikelen/saunas-in-nijmegen


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. 

Er heeft zowel op Facebook als op Instagram 
campagne gedraaid voor het thema.

10 december t/m 
19 januari

Totaal impressies 81.991

Aantal posts 4

Weergave organisch 2.959

Weergave betaald 70.633

Bereik organisch 2.921

Bereik betaald 52.297

Klikken 1.299

Likes 77

Reacties 13

Gedeelde berichten 5

Weergaven Instagram 8.399



Op 20 december heeft indebuurt Nijmegen een artikel 
geplaatst met de 5 tofste uitjes in het Rijk van Nijmegen. 

Daarmee zijn ruim 2.500 unieke views behaald, dat is ver 
bovengemiddeld goed. Voor een artikel met promotie via 
Facebook is een score goed vanaf ongeveer 600 unieke 
views.

Ook de leestijd is opvallend goed. Met ruim 2 minuten 
kunnen we concluderen dat mensen echt de tijd hebben 
genomen om het artikel te lezen.

Externe media inkoop – Indebuurt

Indebuurt Nijmegen V.a. 20 december

Landingen 11.243

Unieke landingen 2.506

Leestijd 2 min 12 sec

Vertoningen artikel 408.479



Promotie arrangement via social

Speciaal voor Sanadome en Berg & Dal is een arrangement samengesteld 
voor een weekendje ontspannen met wellness en wandelen. Deze is 
gepubliceerd op de campagnepagina en gepromoot via de social media 
kanalen. Helaas heeft deze campagne niet lang kunnen draaien vanwege 
de lockdown. 

10 t/m 14 
december

Totaal impressies 105.116

Aantal posts 3

Bereik 68.678

Klikken 568

Likes 71

Reacties 19

Gedeelde berichten 6

21 t/m 27 maart

Totaal impressies 196.016

Aantal posts 3

Bereik 129.835

Klikken 859

Likes 67

Reacties 21

Gedeelde berichten 5

Voor Berg & Dal hebben we daarom in maart 
een speciale social media campagne opgezet 
rondom de natuurgebieden. 
Voor Sanadome zullen we ook nog een 
campagne starten zodra de het hele complex 
weer open is. 



Externe media inkoop vanuit Gelderse streken

Vanuit het project Gelderse streken heeft er in december een awareness campagne 
gelopen met hetzelfde thema. We hebben de iconen, passend bij het thema, in de 
etalage gezet. De themacampagne sloot hier qua inhoud, en timing perfect op aan. 
Binnen de Gelderse streken campagne is het volgende gerealiseerd: 

• In de derde week van december (14 t/m 20) heeft er een radiocampagne gedraaid 
op de zenders NPO Radio 2 en de regionale zenders (met uitzondering van de 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe). Het betrof een spot van 15 seconde. 
Hiermee is een totaal bereik gerealiseerd van bijna 950.000 mensen binnen de 
doelgroep. 

• In diezelfde periode hebben er 12 digitale snelwegmasten en 3 billboards 
gehangen door Nederland. Daarmee zijn 8.166.068 contact gerealiseerd en is het 
Rijk van Nijmegen 573 uur zichtbaar geweest!

• In het Winterboek van Psychologie magazine (verscheen 5 november) is een 
advertentie geplaatst. Bereik: 388.000 exemplaren.

• Blogster/influencer Your Little Black Book is eind november op bezoek geweest 
maar de content is nog niet geplaatst omdat we in lockdown zitten. Na de 
versoepelingen van de maatregelen zal dit alsnog geplaatst worden! 

• Redactioneel gesponsord artikel op jan-magazine.nl waarmee 5.957 lezers zijn 
bereikt. 

• Caroline van den Boogaard is een wandelblogster met een eigen platform 
genaamd Dreamtheworld.nl. Deze perstrip heeft geresulteerd in twee leuke 
artikelen die begin december zijn geplaatst op haar website en social kanalen.
https://www.dreamtheworld.nl/3x-mooie-wandelroutes-nijmegen/
https://www.dreamtheworld.nl/n70-wandelroute-nijmegen/

https://www.dreamtheworld.nl/3x-mooie-wandelroutes-nijmegen/
https://www.dreamtheworld.nl/n70-wandelroute-nijmegen/

