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SAMEN TREKKEN WE VOLLE ‘ZALEN’
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Deze zomer organiseren verschillende locaties buitenvoorstellingen van de film WILD ‘Bonte 
families op de Veluwe’ en eventuele andere films. 

In deze toolkit vind je handige downloads van de Veluwe huisstijl, waaronder logo’s, foto’s 
en tekst. Deze kan je gebruiken voor promotie van je eigen voorstelling of een van de andere 
voorstellingen op de Veluwe. 

Samen trekken we volle ‘zalen’

Over de buitenvoorstellingen

Veluwe logo

Beeldmateriaal

Standaard flyer en poster

Locaties buitenvoorstellingen

Promofilm WILD

Voorbeeld social bericht

Aanhaken op social media



Hier vind je een inspirerende tekst over de 
Veluwe. Deze tekst kun je als basis gebruiken 
voor de tekst op je eigen communicatie uiting. 
Je kunt hem aanpassen in een eigen versie. 
Gebruik je de tekst op je website? Pas het dan 
aan voor een optimaal resultaat in Google. 
Hoe meer de tekst past bij je website, hoe 
hoger je ranking in Google. Maar één-op-één 
overnemen mag ook.

Kijk voor meer informatie op visitveluwe.nl/
wild. Hierop tref je een overzicht van 
voorstellingen en locaties. 
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WILD BUITENVOORSTELLINGEN 
OP DE VELUWE
Deze zomer vinden er op verschillende Veluwse locaties WILD “Bonte families op de Veluwe” 
buitenvoorstellingen plaats. Op deze bijzondere locaties geniet je vanaf het moment dat de 
avondschemering invalt van de meest spectaculaire beelden van de bewoners van de Veluwe.

OVER WILD
Tijdens de film WILD, die wordt ingesproken door André van Duin, volgt de kijker gedurende 
de vier jaargetijden de verhalen van drie hoofdrolspelers: de vos, het edelhert en het wilde 
zwijn. Je ziet de dieren jongen krijgen, die opgroeien naar volwassenheid. Kleinere rollen 
zijn voor de raaf, buizerd en ijsvogel. Bij de ijsvogel mogen we binnenkijken in het nest en 
met de buizerd vliegen we mee over de verschillende landschappen van de Veluwe. Al met 
al spectaculaire beelden die je normaal niet ziet. En… niet kúnt zien, omdat filmmaker Luc 
Enting speciale toestemming kreeg om te filmen in gebieden die niet toegankelijk zijn. 
De recensies op de familiefilm waren lovend. “Een betoverende natuurdocumentaire 
die je meteen zin geeft de wandelschoenen aan te trekken” aldus de Telegraaf. 
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https://www.visitveluwe.nl/ontdek/wild
https://www.visitveluwe.nl/ontdek/wild


Veluwe logoDOWNLOAD

INHOUD

Hier download je het Veluwe logo. Dit logo kan je 
gebruiken voor:  
• gebruik in eigen communicatie uitingen; 
• met een informatief of promotioneel karakter;
• zonder winstoogmerk;
•  ter bevordering van het toerisme binnen/naar 

de Veluwe.
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RICHTLIJNEN GEBRUIK LOGO
Het logo van de Veluwe bestaat uit een strak vormgegeven woordbeeld (lettertype SciFly) en 
wordt als basis gebruikt in de kleur groen. Het logo wordt bij voorkeur gebruikt op een witte 
achtergrond. Als variant kan het logo ook diapositief worden gebruikt in een groen of zwart 
achtergrondvlak(je). 

De verhoudingen van het vlakje worden afgeleid van de x-hoogte van het logo (zie boven). 
In de magazines wordt het logo in grijs (50%) als chapeau gebruikt. Deze ‘neutrale’ versie 
voorkomt dat het logo qua kleur niet gaat ‘vloeken’ met het kleurgebruik van de pagina/
spread. Verder zal deze variant niet worden gebruikt.

Het logo in juiste proporties in een witte balk over een foto geplaatst

Het logo in juiste proporties in een groene balk over een foto geplaatst

Het logo in juiste proporties in een zwarte balk over een foto geplaatst
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https://www.toerismevan.nl/visitveluwe/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Logo-Veluwe.zip


Filmbeelden (zie voorwaarden)

Promotiebeeld 
buitenvoorstelling (rechtenvrij)

DOWNLOAD

DOWNLOAD

INHOUD

Beeldmateriaal wordt door de hersenen 600.000 
keer sneller opgenomen dan tekst. Een uitsteken-
de reden dus om in jouw communicatie uitingen 
veel met beeld te werken. Hier vind je foto’s van 
de film wild. De beelden zijn gratis te downloaden. 
Op al ons beeldmateriaal berust auteursrecht. 
Filmbeelden zijn enkel te gebruiken in combinatie 
met WILD Buitenvoorstellingen op de Veluwe en 
te plaatsen met naamsvermelding © Dutch Film-
Works. Zoek je ander beeldmateriaal, stuur dan 
een e-mail naar marketing@visitveluwe.nl.
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https://www.toerismevan.nl/visitveluwe/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/IMG_0010_HDR.jpg
https://www.toerismevan.nl/visitveluwe/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/Filmbeelden-WILD-@Dutch-Filmworks.zip
mailto:marketing@visitveluwe.nl


INHOUD

Voor het aankondigen van een voorstelling kun 
je gebruik maken van een standaard poster en 
flyer. Deze zijn per locatie beschikbaar. Wil je deze 
standaard uitingen gebruiken voor jouw eigen 
organisatie, stuur dan een e-mail aan 
marketing@toerismevan.nl. 
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BEKIJK DE FILM IN DE OPENLUCHT!

Deze zomer te zien tijdens buitenvoor stellingen 
kijk op visitveluwe.nl/wild voor meer informatie.

WOENSDAG
14 AUGUSTUS

21.30 UUR
KIOSK 

‘DE UGCHELSE
BERG’

Poster

BUITENVOORSTELLING

WOENSDAG
14 AUGUSTUS

21.30 UUR
KIOSK 

‘DE UGCHELSE
BERG’

OVER WILD
Tijdens de film WILD, die wordt ingesproken door André van Duin, volgt 
de kijker gedurende de vier jaargetijden de verhalen van drie hoofdrol
spelers: de vos, het edelhert en het wilde zwijn. Je ziet de dieren jongen 
krijgen, die opgroeien naar volwassenheid. Kleinere rollen zijn voor de 
raaf, buizerd en ijsvogel. Bij de ijsvogel mogen we binnenkijken in het 
nest en met de buizerd vliegen we mee over de verschillende land
schappen van de Veluwe. Al met al spectaculaire beelden die je normaal 
niet ziet. En… niet kúnt zien, omdat filmmaker Luc Enting speciale 
toestemming kreeg om te filmen in gebieden die niet toegankelijk zijn. 
De recensies op de familiefilm waren lovend. “Een betoverende natuur
documentaire die je meteen zin geeft de wandelschoenen aan te trekken” 
aldus de Telegraaf.

BEKIJK DE FILM WILD IN DE OPENLUCHT!
Misschien wel het leukste vakantie-uitje van dit jaar… De 

bioscoopfilm WILD is deze zomer in de openlucht te zien op 
meerdere plekken op de Veluwe. WILD laat de schoonheid 

en veelzijdig van de Veluwe zien.

WAAR KAN JE DE FILM ZIEN?
Woensdag 14 augustus 21.30 uur  Kiosk ‘De Ugchelse Berg’

Ga naar www.visitveluwe.nl/wild 
voor meer locaties, data en tijden.

Flyer (voor- en achterzijde)

mailto:marketing@toerismevan.nl


KaartDOWNLOAD

INHOUD

We hebben een handig overzicht gemaakt van de 
locaties van alle buitenvoorstellingen. De kaart 
kun je hier downloaden voor eigen gebruik. 
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1. Huize Bloem Lieren vrij. 5 juli
2. Zandenbos Nunspeet do. 8 augustus
3. Vrieze’s Erfgoed Wapenveld woe. 14 augustus
4. Bosweide Park Berg & bos Apeldoorn do. 22 augustus
5. Eerbeek Centrum Eerbeek vrij. 30 augustus
6. Sluis Dieren vrij. 6 & zat. 7 augustus

Programma

https://www.toerismevan.nl/visitveluwe/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/Veluwe_kaart_2019_Lettercounteren.pdf
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Bekijk hier de promofilm

https://www.youtube.com/watch?v=hDNteTNtD9s&t=1s


INHOUD

Zorg dat je berichten bij de juiste doelgroep terechtkomen, via het juiste kanaal, op het juiste 
tijdstip en met een bijpassende boodschap. De boodschap moet uniek zijn en opvallen tussen de 
vele andere berichten die verschijnen op social media. Vraag je bij iedere post af ‘Worden mijn 
volgers hier blij van?’ Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Gebruik op Instagram de juiste hashtags 
bij je bericht, zodat je bericht eenvoudig gevonden wordt. Denk aan de locatie van de foto, het 
onderwerp en algemene hashtags. Wissel de populaire hashtags (veel hashtags, dus je bericht
valt minder snel op) af met specifieke hashtags (je bericht valt snel op, maar minder zoekacties).

VOORBEELD SOCIAL BERICHT
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Hiernaast vind je een voorbeeld voor een bericht 
op Facebook. Juist voor social is het belangrijk 
dat iedereen unieke content ontwikkelt en dat de 
boodschap past bij jouw doelgroep. Gebruik deze 
uiting dus ter inspiratie en voeg iets van je eigen 
activiteit of organisatie toe. Ga voor een goed 
bericht ook de interactie aan met je volgers.



INHOUD
2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROMOTIEPAKKET BUITENVOORSTELLINGEN WILD

Samen trekken we volle ‘zalen’

Over de buitenvoorstellingen

Veluwe logo

Beeldmateriaal

Standaard flyer en poster

Locaties buitenvoorstellingen

Promofilm WILD

Voorbeeld social bericht

Aanhaken op social media

Promotiepakket buitenvoorstellingen WILD  |  10/10

VisitVeluwe heeft ruim 25.000 volgers op 
Facebook en Instagram en een maandelijks 
bereik van 250.000 personen. Op Instagram zijn 
al zo’n 40.000 foto’s gedeeld met #visitveluwe. 
Via deze hashtag en via onze pagina’s, inspireren 
en informeren we (potentiële) bezoekers voor een 
bezoek aan de Veluwe. We delen foto’s, video’s 
en blogs met tips over de vele toeristische 
mogelijkheden. 

HOE HAAK JE AAN?
• Zorg dat je een Facebook of Instagram account hebt en volg VisitVeluwe;
•  Reageer op berichten van VisitVeluwe of van anderen. Vind-ik-leuks worden meestal niet 

opgemerkt. Reageer niet met een commercieel aanbod. Dat wordt niet gewaardeerd;
•   Heb je een leuke activiteit of prachtige Veluwe-foto: deel deze dan! Dit kun je doen door  

VisitVeluwe in het bericht te taggen (voeg @visitveluwe) in het bericht toe. Op Instagram voeg 
je ook de hashtag #visitveluwe toe. Op Facebook kun je ook een bericht op de tijdlijn plaatsen 
door naar de pagina van VisitVeluwe te gaan en te kiezen voor ‘bericht op pagina plaatsen’;

•  Wil je een persbericht delen? Voorzie het bericht van een kwalitatief goede foto en deel deze 
met je VisitVeluwe contactpersoon of via marketing@toerismevan.nl

#VISITVELUWE
@VISITVELUWE

mailto:marketing@toerismevan.nl



