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Winters genieten in regio Arnhem



Winters genieten in regio Arnhem

Laat je verrassen en kom een weekend winters genieten in de regio Arnhem.

Deze themacampagne is gevoerd in de maanden december 2020 en januari en februari 2021.

De doelgroep Stijlzoekers is via onze eigen kanalen (website, social, artikelen) benaderd met de content. 
Maar ook het online platform van NRC is ingezet om de lezers te inspireren een winters bezoek te brengen 
aan de regio Arnhem. 



Samenvatting resultaten

Totaal bereik

Landingspagina 1.117

Artikelen 3.023

Social media 111.332

NRC.nl 458.059

Instastory Burgers’ Zoo 798.042

TOTAAL 1.371.573
(573.531 exclusief speciale inzet voor Burgers’ 
Zoo)

Ondanks dat de campagne liep 
tijdens de lockdown periode hebben 
we ruim 1,3 miljoen personen 
geïnspireerd voor een bezoekje (op 
een later moment) aan de regio 
Arnhem. 



Campagnepagina

• De campagnepagina heeft 1.117 bezoeken gehad 
(begroot 2.000). Verklaring zijn de verscherpte 
corona-maatregelen vanaf half december t/m nu. We 
zien over de hele linie van visitarnhem.com een 
daling in bezoek.

• Veruit de meeste bezoekers hebben geklikt op de 
eerste twee linkjes op de campagnepagina. 
Daarnaast valt op dat de winterwandelingen heel 
goed hebben geklikt. Dat is ook niet gek in deze 
periode van lockdown, gelukkig hebben we met een 
aantal mooie winterwandelingen toch nog mensen 
kunnen inspireren. 



Artikelen

Voor deze themacampagne zijn 3 artikelen geschreven:

• https://www.visitarnhem.com/artikelen/winters-genieten-in-de-regio-arnhem

• https://www.visitarnhem.com/artikelen/bijzondere-speciaalzaken-in-arnhem

• https://www.visitarnhem.com/artikelen/winterwandelingen

*Niet ingezet op social

1 december t/m 28 
februari

Winters genieten* Bijzondere 
speciaalzaken

Winterwandelingen

Paginaweergave 69 2.779 1.519

Gemiddelde leesduur 00:01:14 00:02:05 00:01:09

Gebruikers (uniek) 62 1.987 974

https://www.visitarnhem.com/artikelen/bijzondere-speciaalzaken-in-arnhem
https://www.visitarnhem.com/artikelen/bijzondere-speciaalzaken-in-arnhem
https://www.visitarnhem.com/artikelen/winterwandelingen


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. 

Binnen de beperkte mogelijkheden in de winter ivm de 
maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus 
hebben we toch nog 3 leuke posts kunnen inzetten met 
een totaal bereik van ruim 110.000 en ruim 3.000 klikken 
naar de campagnepagina en artikelen. 

1 december t/m 
22 januari

Totaal impressies 111.332

Aantal posts 3

Weergave organisch 4.379

Weergave betaald 106.953

Bereik organisch 4.180

Bereik betaald 63.000

Klikken 3.076

Likes 133

Reacties 14

Gedeelde berichten 14



Externe media inkoop – NRC.nl

Op NRC.nl heeft een redactioneel gesponsored artikel gestaan (advertorial). Deze 
is aangejaagd door de inzet van een rectangle (banner positie), mobile ad en als 
suggestie onder andere artikelen. In totaal zijn er 458.059 impressies uitgeleverd 
wat heeft geresulteerd in 608 klikken naar de advertorial (CTR van 0,18%). 

Het artikel is in het totaal 1.058 keer bezocht. Lezers bleven gemiddeld 49,37 
seconde in het artikel (= goed!) en de scrolldiepte was 77,74%. Dat betekend dat 
een heel groot deel het hele artikel af heeft gelezen. 

Rectangle

Mobile

Below article Advertorial



Externe media inkoop – Instastory

Speciaal voor Burgers’ Zoo is nog een 
extra social campagne op Instagram 
opgezet. 

In een Instagram story hebben we een 
poll opgezet met 5 leuke dieren 
weetjes over de dieren die je uiteraard 
in Burgers’ Zoo tegenkomt. Zie de foto 
hiernaast voor een van de vragen. 

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. 

14 t/m 29 
december

Totaal impressies 798.042

Aantal story’s 5

Weergave betaald 798.042

Bereik betaald 427.260

Klikken 426


