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op het vergroten van de regionale trots en op de samen-

werking binnen de regio; met provincie, de aangesloten  

18 gemeenten en het bedrijfsleven.

Het bij elkaar brengen van de vraag van de bezoeker en het 

toeristisch aanbod speelt hierbij een grote rol. Wij noemen  

dit ‘bestemmingsmanagement’. Zo kunnen we je o.a. 

inzicht geven in wie je (potentiële) bezoeker is, waar hij 

vandaan komt en waar zijn interesses liggen. En we zetten, 

samen met onze partners, in op het bereiken van deze 

doelgroepen. Met de juiste boodschap, via het juiste kanaal 

en op het juiste moment, inspireren en motiveren wij de 

bezoeker om naar de regio te komen. 

      

Wij kijken uit naar 2022 en hebben veel vertrouwen in  

de samenwerkingen binnen onze regio. Wat hebben we 

afgelopen jaar weer een hoop veerkracht, passie en  

ondernemerschap gezien. Laten we dat bundelen voor  

de sector, zodat bezoekers, uit binnen- en buitenland,  

onze regio (weer) weten te vinden.

Want wij geloven dat de regio Arnhem Nijmegen de  

potentie heeft om bij de grote stadsregio’s van Nederland 

te horen en zien deze ambitie ook terug in de regio.  

Met haar unieke combinatie van twee bruisende steden,  

in het groene en waterrijke landschap, is de regio een  

grote aantrekkingskracht voor bewoners en bezoekers.  

Wij zetten ook in 2022 in op het creëren van dit bewustzijn, 

BESTE PARTNER,

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR

Hugo Veenendaal 
Accountmanager  
Regio Arnhem en  
De Liemers

Tatos Ohan
Accountmanager  
Rijk van Nijmegen en  
De Betuwe

Bas van Es 
Merkleider  
Regio Arnhem en  
Rijk van Nijmegen

Maxime Guldenaar 
Commercieel  
Medewerker  
Binnendienst

AANVULLENDE OPTIES:

STRATEGIE:

MARKETING INTELLIGENCE:  
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

MICE MARKT: VERWELKOM DE 
ZAKELIJKE BEZOEKER

THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE OP  
DE BINNENLANDSE MARKT

BEZOEKERSMAGAZINE: ADVERTEER 
IN HÉT REGIOMAGAZINE

CITYMAP: PROMOOT JOUW  
ORGANISATIE IN DE STAD

ROUTES: PROMOOT JOUW  
ORGANISATIE AAN EEN ROUTE
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Investeer met ons in regio Arnhem, het  
Rijk van Nijmegen én in je organisatie!

Vraag en aanbod samenbrengen
Samen werken we aan de  
regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen
Voor wie doen we het?
Samenwerken aan de beste beleving 
van de regio
Geografische marktfocus
Samenhang, samenwerking en focus
Doe je (weer) mee?

Navigeer eenvoudig naar het gewenste hoofdstuk  
door op de link te klikken:
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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 
bedrijf in de spotlights. Maak je 
inzet compleet met aanvullende 
opties. Samen werken we aan de 
beste beleving!

TERUG NAAR INHOUD 

B E P= Basis = Extra = Premium

PARTNERPROGRAMMA BASIS
PARTNERPROGRAMMA EXTRA
PARTNERPROGRAMMA PREMIUM€ 1.600,-

€ 250,-

€ 600,-

Laat je vertegenwoordigen binnen onze  
sector. Maak gebruik van advies en het  
verbindende netwerk van je accountmanager.

Sluit aan bij strategische sessies en 
netwerkbijeenkomsten, voor het delen 
van kennis, inzichten en het opdoen van 
contacten.

Ontvang een uitnodiging voor het Visit 
Arnhem Nijmegen-congres in 2022, een dag 
boordevol kennis, inzichten en netwerken.

Krijg inzicht in het online dashboard met 
kerncijfers, om te volgen hoe de sector  
zich ontwikkelt.

Ontvang kennis en inzichten en blijf op de 
hoogte van nieuws en ontwikkelingen, via:
-  het partnerportaal;
-  de maandelijkse partnerupdate;
-  het LinkedIn-kanaal.

Maak gebruik van de bezoekersprofielen  
en volg het kennisprogramma leefstijlen, 
om jouw doelgroep te bereiken.

Je organisatie staat met een vermelding op 
visitarnhem.com, visitnijmegen.com,
bezoekdeliemers.nl, bezoekveluwezoom.nl,
bezoekdebetuwe.nl of
bezoeklandvanmaasenwaal.nl

Je organisatie staat met een vermelding  
in het bezoekersmagazine. Deze wordt  
verspreid in Gelderland, aangrenzende  
provincies en in de Randstad.
-  vermelding in tekst;
-  vermelding in tekst met foto.

Ga direct aan de slag met onze content, zoals:
-   de widgets voor opname van routes of  

evenementen op je eigen website;
-  kennisartikelen en webinars;
-   toepasbare regio huisstijl regio Arnhem  

of Rijk van Nijmegen;
-  rechtenvrij beeldmateriaal.

Frontofficemedewerkers volgen het  
ambassadeursprogramma met:
-  online (thema)trainingen over en uit de regio;
-  ambassadeursdag met presentaties,  
   kennis en inspiratie;
-   ambassadeurspas (voor verblijfspartners  

en lokaal gastheerschap).

B BE EP P

https://www.visitarnhem.com/
https://www.visitnijmegen.com/
https://www.visitarnhem.com/de-liemers
https://www.visitarnhem.com/veluwezoom
https://www.visitnijmegen.com/de-betuwe
https://www.visitnijmegen.com/land-van-maas-en-waal
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OPTIE
BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING INTELLIGENCE: 
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE

ROUTES: 
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
AAN EEN ROUTE

OPTIE

BEZOEKERSMAGAZINE:  
ADVERTEER IN HET REGIO- 
MAGAZINE

CITYMAP:  
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
IN DE STAD

OPTIE

OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE 
BEZOEKER

OPTIE

THEMACAMPAGNES: 
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

OPTIE

Wij bieden je inzicht in jouw bezoekersstromen 
en in hun gedrag, via een eenvoudig te lezen 
dashboard. Hierdoor kan je jouw product- en 
dienstenaanbod beter afstemmen op de trends 
en behoeften van de bezoekers, efficiënt  
personeel inplannen en verhoog je de kwaliteit 
van je marketinginzet op de doelgroep die jij  
wilt bereiken.   

€ 750,-   LEVEL 1: DASHBOARD MET 
BASISINZICHT
Via een dashboard krijg je inzicht in:
- jouw aantal bezoekers per dag;
-  jouw gemiddeld aantal bezoekers per uur,

per weekdag;
-  uitsplitsing in uniek bezoek en herhaalbezoek;
-  voorspelling van drukte op basis van o.a. weer,

seizoen, vakantie- en feestdagen.

€ 1.500,-   LEVEL 2: DE DIEPTE IN  
Het dashboard met basisinzicht, aangevuld met:
- herkomst van je bezoekers;
-  leefstijlanalyse van je bezoekers

(segmentatiemodel leefstijlvinder);
-  demografische gegevens van je bezoekers

(o.a. leeftijd, geslacht, type beroep);
-  inzicht in kruisbezoek: wat doet de bezoeker

nog meer?

PRIJS OP AANVRAAG   LEVEL 3: OP MAAT  
Compleet inzicht op basis van jouw  
specifieke behoeften. Bijvoorbeeld  
met extra meetpunten en -momenten,  
doelgroepgerichte analyses en  
persoonlijk advies. 

MARKETING INTELLIGENCE: INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

NIEUW IN

PROGRAMMA
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OPTIE
BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING INTELLIGENCE: 
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE

ROUTES: 
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
AAN EEN ROUTE

OPTIE

BEZOEKERSMAGAZINE:  
ADVERTEER IN HET REGIO- 
MAGAZINE

CITYMAP:  
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
IN DE STAD

OPTIE

OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

OPTIE

THEMACAMPAGNES:  
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

OPTIE

BUITENLANDSE MARKT: GA OVER DE GRENS

Verre reizen staan momenteel op een laag pitje;  
dit biedt mooie kansen voor inzet op de dicht-
bij-markten. Wij zetten in op versterking van de 
vraag, met onze op-maat-aanpak voor elke markt: 
de marktbewerking van internationale reisorgani- 
saties (travel trade), campagne-inzet en/of pers- 
en PR-inzet. Zet ook jouw bedrijf op de kaart bij 
(potentiële) Duitse, Vlaamse en Engelse bezoekers.  

 
€ 750,-   VERMELDING ONLINE EN IN PRINT
Jouw organisatie staat prominent in de etalage, met 
tekst en beeld, op visittheotherholland.com, ons 
platform voor de internationale reisorganisaties en op 
das-andere-holland.de, het platform gericht op de 
Duitse bezoeker. Daarnaast nemen we je organisatie op 
als vermelding in onze Duits- en Engelstalige bezoekers- 
magazine, welke verspreid worden in de regio, bij VVV 
en verblijfspartners. Waar mogelijk nemen wij je organi-
satie ook op in onze artikelen en socialmediaberichten.

€ 1.000,-   KENNIS EN INZICHT
Naast de vermeldingen uit het eerste pakket,  
ontvang je van ons kennisrapporten, artikelen  
en onderzoeken. Binnen webinars en/of bijeen-
komsten praten we je bij over de laatste ontwik- 
kelingen en gaan we graag het gesprek aan.  
Waar mogelijk nemen wij je organisatie ook op  
in onze internationale, promotionele activiteiten. 

€ 1.500,-   ONDER DE AANDACHT IN HET 
BUITENLAND
Naast de vermeldingen en de te ontvangen kennis 
en inzichten uit voorgaande pakketten, brengen 
wij jouw organisatie onder de aandacht in 1-op-1-
gesprekken met internationale reisorganisaties en 
op internationale beurzen, zoals de ETOA en ITB/
RDA. Daarnaast adviseren wij je over jouw inzet  
op de buitenlandse markt. 

https://www.visittheotherholland.com/
https://www.das-andere-holland.de/
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MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

OPTIE

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING INTELLIGENCE: 
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE

ROUTES: 
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
AAN EEN ROUTE

OPTIE

BEZOEKERSMAGAZINE:  
ADVERTEER IN HET REGIO- 
MAGAZINE

CITYMAP:  
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
IN DE STAD

OPTIE

OPTIE

THEMACAMPAGNES:  
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

OPTIE
KINDERPRET IN DE REGIO ARNHEM
Maart - april - mei - juni
Focus op doelgroep: Harmoniezoekers 

In deze campagne staat het gezin centraal. De focus 
ligt op topattracties, zoals dierentuinen en verschil-
lende musea en lekker de natuur in! Om de dag af te 
sluiten inspireren we met een bezoek aan een van de 
vele restaurants. 

DE REGIO ARNHEM ADEMT CULTUUR
September - oktober - november
Focus op doelgroep: Inzichtzoekers

Arnhem en omgeving hebben een rijke geschiedenis 
en cultuur. We laten met deze campagne zien hoe je 
tijdens een weekendje in de regio Arnhem terug in 
de tijd kan duiken in een van de vele musea of tijdens 
een wandeling of fietstocht langs de kastelen.  

Landelijk zoeken wij de aan-
dacht op en inspireren en  
informeren (potentiële)  
bezoekers over onze regio’s.  
Wil je jouw organisatie of pro-
duct 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 2022 focussen wij  
op het voorjaar en najaar in de onder-
staande campagnes. In de winter en 
zomer zetten we onze reguliere kanalen  
in ten behoeve van inspiratie, informatie  
en gastheerschap.

DUIK IN HET VERLEDEN IN HET  
RIJK VAN NIJMEGEN
Maart - april - mei - juni
Focus op doelgroep: Verbindingzoekers

Het Rijk van Nijmegen is uitgegroeid tot een hotspot 
met op iedere hoek van de straat een herinnering aan 
het rijke verleden. De focus van de campagne ligt op 
de plekken die de verhalen van vroeger vertellen.  

OP ONTDEKKING IN HET BRUISENDE  
RIJK VAN NIJMEGEN
September - oktober - november
Focus op doelgroep: Plezierzoekers

In deze campagne laten we zien hoe veelzijdig het 
Rijk van Nijmegen is. Ontspannen in de thermen, 
wandelen of fietsen door de natuur of bourgondisch 
genieten in een wijndorp of in het bruisende centrum 
van Nijmegen.

THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE OP DE BINNENLANDSE MARKT
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OPTIE
BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING INTELLIGENCE: 
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE

ROUTES: 
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
AAN EEN ROUTE

OPTIE

BEZOEKERSMAGAZINE:  
ADVERTEER IN HET REGIO- 
MAGAZINE

CITYMAP:  
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
IN DE STAD

OPTIE

OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

OPTIE

THEMACAMPAGNES:  
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

OPTIE

MICE-MARKT: VERWELKOM DE ZAKELIJKE BEZOEKER

Heb je de ideale locatie voor vergaderingen of 
andere zakelijke bijeenkomsten? Met onze  
marketingcommunicatie-activiteiten inspireren 
en informeren we (potentiële) MICE-boekers over 
de regio’s als zakelijke bestemming. Ook komend 
jaar zetten wij volop in op promotie van ons  
platform conventionbureau.nl, de plek waar de 
vraag naar zakelijke locaties en het zakelijke  
aanbod bij elkaar komen.

€ 450,-   ONLINE IN DE ETALAGE
Jouw organisatie staat prominent in de etalage op 
conventionbureau.nl, met tekst, beeld en  
bijbehorende reviews. Waar mogelijk nemen wij je  
organisatie op in onze tweemaandelijkse nieuwsbrief, 
aan ons netwerk van ruim 1000 MICE-boekers, en in 
onze artikelen en socialmediaberichten.  

Benieuwd naar meer campagnemogelijkheden? 
Neem dan contact op met je accountmanager.

https://www.conventionbureau.nl/nl
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OPTIE
BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING INTELLIGENCE: 
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE

ROUTES: 
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
AAN EEN ROUTE

OPTIE

BEZOEKERSMAGAZINE:  
ADVERTEER IN HET REGIO- 
MAGAZINE

CITYMAP:  
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
IN DE STAD

OPTIE

OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

OPTIE

THEMACAMPAGNES:  
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

OPTIE
€ 550,-   AAN DE FIETSROUTE, ONLINE  
EN IN HET BOEKJE
Promoot je bedrijf als bezienswaardigheid of als 
start-/stop-/eindpunt op één van onze fietsroutes. 
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 ontvang je een baliedisplay met 
1.000 flyers van jouw route. 

PRIJS OP AANVRAAG   ROUTEBEBORDING 
Wil je langs het routenetwerk verwijzen naar jouw 
horeca of verblijfsaccommodatie? Laat dan een  
accommodatiebord langs de route plaatsen die  
bezoekers jouw kant op stuurt. Informeer jouw  
gasten met een informatiepaneel van het route- 
netwerk in jouw omgeving, met jouw locatie als  
middelpunt. Vraag je accountmanager naar deze  
en andere kaartmateriaal mogelijkheden. 

ROUTES: PROMOOT JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

Fietsen en wandelen is het afgelopen jaar nog 
populairder geworden. Wij nodigen inwoners en 
bezoekers uit in de regio’s te komen fietsen en 

wandelen en we inspireren met mooie routes  
en kwalitatieve routeproducten.
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OPTIE
BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING INTELLIGENCE: 
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE

ROUTES: 
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
AAN EEN ROUTE

OPTIE

BEZOEKERSMAGAZINE:  
ADVERTEER IN HÉT REGIO- 
MAGAZINE

CITYMAP:  
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
IN DE STAD

OPTIE

OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

OPTIE

THEMACAMPAGNES:  
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

OPTIE

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.

BEZOEKERSMAGAZINE: ADVERTEER IN HÉT REGIOMAGAZINE

2 pagina’s (spread) 

1 pagina 

Deel thematische pagina 

€ 2.550,-

€ 1.450,-

€ 650,-

BEZOEKERS MAGAZINE

ARNHEM  |   DE LIEMERS  |   VELUWEZOOM  |   DE BETUWE

visitarnhem.com

VORSTELIJK 
VERTOEVEN
ONTDEK 
DE GROENE 
WEELDE

KILOMETERS 
KUNST IN 
PARK SONSBEEK 

BEZOEKERS MAGAZINE

RIJK VAN NIJMEGEN  |   DE BETUWE  |   LAND VAN MAAS EN WAAL

visitnijmegen.com

VOLG DE  
SPOREN 
VAN WOII

MOOIE FIETS- EN 
WANDELROUTES

GENIET
VAN DE
NATUUR

RESERVEER  

JE PLEK VÓÓR  

19 NOVEMBER  

2021
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OPTIE
BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING INTELLIGENCE: 
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE

ROUTES: 
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
AAN EEN ROUTE

OPTIE

BEZOEKERSMAGAZINE:  
ADVERTEER IN HET REGIO- 
MAGAZINE

CITYMAP:  
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
IN DE STAD

OPTIE

OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

OPTIE

THEMACAMPAGNES:  
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

OPTIE

CITYMAP: PROMOOT JOUW ORGANISATIE IN DE STAD

€ 350,-   Ga als vermelding mee in de drietalige- 
citymap van Arnhem of Nijmegen. Je krijgt een  
vermelding met tekst en foto. De citymaps komen 
er voor de steden Arnhem en Nijmegen.  
Ze worden verspreid in de nieuwe  
city stores en via (verblijfs)partners 
in de regio. VERNIEUWDE 

UITGAVE
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2022
STRATEGIE VISIT
ARNHEM NIJMEGEN
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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. 

MARKETING

MANAGEMENT

VRAAG

AANBOD

MATCH

VRAAG EN AANBOD SAMENBRENGEN
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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 bestemmings- 

management, -ontwikkeling en -promotie. Met acties op regionaal 

en subregionaal niveau. Dit valt onder de samenwerking van de 

‘Groene Metropoolregio’.

Zo werken we gezamenlijk aan de ambitie om de regio te laten 

groeien naar een van de meest aantrekkelijke stadsregio’s van  

Nederland. Waar we allemaal - bewoners, bedrijven en bezoekers - 

kunnen profiteren van toerisme.

Om toerisme succesvol te laten bijdragen aan de regionale  

opgaven is samenwerken aan bestemmingsmanagement cruciaal. 

In 2020 is daarom het ‘Toeristisch Toekomstperspectief regio  

Arnhem Nijmegen: Bestemming in balans’ opgesteld. In dit  

toekomst-perspectief, dat aansluit op het landelijk Perspectief 

2030, schetsen we hoe toerisme kan bijdragen aan de maatschap-

pelijke 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

SAMEN WERKEN WE AAN DE REGIO ARNHEM EN RIJK VAN NIJMEGEN
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VOOR WIE DOEN WE HET?

Koninkrijk. Wij werken veelvuldig samen met het 
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 
(NBTC Holland Marketing) en maken gebruik van 
de doelgroepsegmentatie die door hen ontwik-
keld is. Voor de regio Arnhem en het Rijk van 
Nijmegen focussen we ons op de doelgroepen 
‘achievers’ en ‘creatives’. Ook voor de buitenland- 
aanpak 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 in 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 markt. 
  

Meer over onze doelgroepbenadering lees je op  
visitarnhemnijmegen.nl/doelgroepen. 

BINNENLANDSE 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 leef-
stijlen 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 ‘inzichtzoe-
kers’ (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). 

BUITENLANDSE MARKT
In de weer aantrekkende groep buitenlandse 
bezoekers richten wij ons voornamelijk op de 
nabijregio’s Nordrhein-Westfalen en Nieder- 
sachsen in Duitsland en Vlaanderen in België. 
Secundair richten we ons op het Verenigd  

https://www.toerismevan.nl/visitarnhemnijmegen/doelgroepen/
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SAMENWERKEN AAN DE BESTE BELEVING VAN DE REGIO

7. bezoek 
zelf

8. ervaring 
delen

5. reizen
6. aankomst

3.  kiezen
bestemming

4. boeken

2. informatie

1. oriëntatie

9. thuisreis

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.  

In alle fases stimuleren we bezoekers  

bovendien hun ervaringen te delen via  

netwerken en social media.
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D

GB

Rotterdam

Maastricht

Antwerpen

Eindhoven

Brussel
Keulen

✈

✈

✈

Amsterdam

Utrecht

Noordzee

✈

Londen
✈

Hull

Harwich
Ede

ARNHEM

Zwolle

Leeuwarden Groningen

✈

✈

✈✈

B

Weeze

Düsseldorf

N O R D R H E I N -
W E S T F A L E N

N I E D E R S A C H S E N

V L A A N D E R E N

Apeldoorn

NIJMEGEN

Rijk van
Nijmegen

Regio
Arnhem

GEOGRAFISCHE MARKTFOCUS
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SAMENHANG, SAMENWERKING EN FOCUS

INTERNATIONAAL

NATIONAAL

REGIONAAL

LOKAAL
GASTHEER-

SCHAP

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

AFZENDER BEZOEKER
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visitarnhemnijmegen/doe-mee

DOE JE 
(WEER) 
MEE?

https://www.toerismevan.nl/visitarnhemnijmegen/doe-mee/



