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SAMEN STERK!

Beste partner, 

De Veluwe is voor veel binnenlandse (en ook steeds meer 
buitenlandse) bezoekers een aantrekkelijke bestemming 
voor een lange of korte vakantie. Onze mooie regio is niet 
voor niets de meest bekende en één van de meest gewaar-
deerde bestemmingen van Nederland. Maar elke partner 
weet dat succes niet vanzelf voortduurt: we moeten blijven 
bouwen aan onze Veluwe om ervoor te zorgen dat we een 
aantrekkelijke regio blijven! 
De verwachting is dat het toerisme in Nederland de komen-
de jaren zal blijven groeien, met name het bezoek uit het 
buitenland. Om ervoor te zorgen dat de Veluwe daar ook 
van gaat profiteren zullen we samen hard moeten blijven 
werken aan het imago van en de beleving in onze regio. 
Presentatie van onze regio als aantrekkelijke bestemming en 
jouw organisatie als wezenlijk onderdeel daarvan, is daarom 
van groot belang: zo zorgen we er samen voor dat zowel de 
Veluwe als jouw organisatie zichtbaar en vindbaar zijn. 

We hebben de afgelopen tijd geïnvesteerd in het slimmer 
maken van onze marketing door kennis te verzamelen over 
de (mogelijke) bezoeker aan onze regio en over trends in 
bezoekgedrag. Die kennis heeft ook voor (de marketing van) 
jouw organisatie veel toegevoegde waarde. Wij hebben 
daarom ons partnerprogramma vernieuwd met activiteiten 
die jou als ondernemer nog beter kunnen helpen bij het 
bereiken van je (nieuwe) bezoeker. 

Herre Dijkema
Directeur VisitVeluwe

VisitVeluwe is onderdeel van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen
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Het partnerprogramma in één oogopslag:

Maak je inzet compleet met  
aanvullende opties:

• Samen werken we aan de Veluwe

•  Van bestemmingspromotie naar  
bestemmingsmanagement

• Geografische marktfocus

• Samenwerken aan de beste Veluwebeleving
• Samenhang, samenwerking en focus
• Belevingsgebieden

• Jaarrond bezoek

• Doe je (weer) mee?

Navigeer eenvoudig naar het gewenste hoofdstuk  
door op de link te klikken:

PARTNERPROGRAMMA 2020

STRATEGIE 2020

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

Buitenlandse markt: ga over de grens

Themacampagnes binnenlandse markt 

MICE-markt: verwelkom de zakelijke 
bezoeker

Zichtbaarheid in fietsrouteboekje en 
online

Advertenties



PARTNERPROGRAMMA 2020

Partnerprogramma 2020  |  3

HET PARTNERPROGRAMMA IN ÉÉN OOGOPSLAG:
Investeer met ons in de Veluwe én 
in je organisatie! Je haalt meer uit 
2020 met ons partnerprogramma.  
Verwerf inzicht in de toeristische 
kansen, ontwikkel medewerkers  
en zet je aanbod in de spotlights.  
Maak je inzet compleet met aan- 
vullende opties. 

Samen werken we aan de beste 
Veluwebeleving!

TERUG NAAR INHOUD 

•  Drietalige promotie op visitveluwe.nl

•  Opname met foto in het Veluwe bezoekersmagazine.
Distributie in de regio, de Randstad en de aan
Gelderland grenzende provincies

•  Vermelding in Duits en Engels bezoekersmagazine

•  Opname in een themacampagne met online vermelding

•  Plaats een widget op je website met daarin routes
en evenementen

•  Maak gebruik van advies en het netwerk van
je regiocoördinator

• Ontvang een uitnodiging voor het Veluwe Congres

• Krijg inzicht in het online dashboard met kerncijfers

• Blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, etc via:

- Partners.visitveluwe.nl

- Online partnerupdate

- LinkedIn

- Partnermagazine

- Jaarverslag

• Ga direct aan de slag met content op ons partnerplatform:

- B2C huisstijl

- Rechtenvrij beeldmateriaal

- Promotiepakketten

- Kennisartikelen

• Strategische sessies en netwerkbijeenkomsten

•  Krijg inzicht in bezoekersprofielen door het
Kennisprogramma Leefstijlen

•  Online trainingen

•  Ambassadeursdag

•  Ambassadeurspas

              Buitenlandse markt: ga over de grens

MANAGEMENT EN ONTWIKKELING MARKETING

Themacampagnes binnenlandse markt

MICE-markt: verwelkom de zakelijke bezoeker

Meer over je organisatie in ons bezoekersmagazine

Zichtbaar in fietsrouteboekje en online

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

JOUW 
PARTNERBIJDRAGE 

VOOR 2020
(EXCLUSIEF DE AANVULLENDE OPTIES)

€ 1.500,-

Klik op de gekleurde optiebutton en navigeer eenvoudig 
naar meer informatie over de optie.

Alle prijzen zijn excl. BTW
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BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

Internationaal toerisme biedt mooie kansen voor 
onze regio’s én jouw bedrijf. Wij zetten je graag op 
de kaart bij (potentiële) Duitse, Vlaamse en Engelse 
bezoekers. Dit doen we door een op-maat-aanpak 
voor elke markt. Word in drie stappen een bedrijf 
dat klaar is voor internationale bezoekers én ze 
vindt en bindt.  

STAP 1  QUICK SCAN MET ADVIESRAPPORT

VANAF € 395,-

Wij doen een quick scan: Hoe staat het met de 
kennis en (taal)vaardigheden van je team? Welke 
doelgroep is interessant voor jouw organisatie? 
Zijn de door jouw organisatie ingezette commu-
nicatiemiddelen geschikt voor de internationale 
bezoeker? Het adviesrapport na de quick scan 
geeft inzicht.

STAP 2  DE ORGANISATIE VERSTERKEN

MAATWERKPRIJS (OFFERTE)

Na de quick scan volgt een aanpak op maat. We 
benutten sterke punten en werken aan verbeter-
punten. Denk aan taaltrainingen volgen, markt- en 
doelgroepkennis opdoen en de (door)ontwikkeling 
van communicatiemiddelen zoals je website en de 
informatie ter plaatse.

STAP 3  DE INTERNATIONALE BEZOEKER 
BEREIKEN

MAATWERKPRIJS (OFFERTE)

Klaar voor de ontvangst? Dan gaan we internatio-
nale bezoekers werven. We nemen je organisatie 
op in de collectieve consumentencampagnes en 
waar mogelijk in Travel Trade en pers & pr-activi-
teiten. En we delen kennis en geven advies, zodat 
je jouw marketing optimaal inzet. 

OPTIE OPTIEOPTIE OPTIE OPTIE
Buitenlandse markt: 

ga over de grens
AdvertentiesThemacampagnes  

binnenlandse markt
MICE-markt: verwelkom de 

zakelijke bezoeker
Zichtbaarheid in fiets- 
routeboekje en online
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THEMACAMPAGNES
BINNENLANDSE MARKT

In onze themaweken staat ieder seizoen een 
ander onderwerp centraal: op onze website, in 
artikelen, social media en (online) advertising  
en via diverse pr-activiteiten. Landelijk zoeken 
wij de aandacht op en inspireren en informeren 
we (potentiële) bezoekers over de Veluwe.  
Wil je jouw organisatie of product extra onder  
de aandacht brengen? Informeer naar de  
mogelijkheden.

VANAF € 1.000,-

OPTIE OPTIEOPTIE
Buitenlandse markt:  

ga over de grens
AdvertentiesZichtbaarheid in fiets- 

routeboekje en online

Het is lente! Kom naar buiten en ontdek de veelzijdigheid van de 
Veluwe.

Op de waterrijke Veluwe bruist het altijd! Kom optimaal genieten  
van deze zomer.

MAART - APRIL - MEI > BELEEF DE LENTE

JUNI - JULI - AUGUSTUS > ZOMERS GENIETEN

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER > BELEEF DE HERFST

DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI > WINTERPRET

OPTIE OPTIE
Themacampagnes  

binnenlandse markt
MICE-markt: verwelkom de 

zakelijke bezoeker

Beleef de herfst op de Veluwe en kom genieten, proeven en  
ontdekken!

Ga er een paar dagen tussenuit en laad je batterij op!
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MICE-MARKT: VERWELKOM
DE ZAKELIJKE BEZOEKER

Heb je de ideale locatie voor vergaderingen of 
andere zakelijke bijeenkomsten? Wij geven  
onafhankelijk, kosteloos en persoonlijk advies 
aan meetingplanners en investeren in vergro-
ting van de vraag en het trekken van relevante 
bijeenkomsten naar de regio. Profiteer mee van 
dit netwerk en van onze actieve promotie.

BASISPROGRAMMA  

€ 850,-

In de collectieve marketingcommunicatie  
inspireren en informeren we (potentiële) MICE-
boekers over Gelderland als zakelijke bestemming. 
Wij houden je actief op de hoogte van regionale 
thema’s en delen kennis, inzichten en tips.

UITGEBREID PROGRAMMA  

€ 1.500,-

Met het uitgebreide programma krijg je naast de  
basisinvulling een jaarlijks rapport met inzichten  
en op-maat-advies over trends en en ontwik-
kelingen in de MICE-markt, bijvoorbeeld over 
beste dingen en overnachtingen.  

Via ons krijg je toegang tot de ICCA Association  
Database. Dit is een hulpmiddel dat het zoeken  
naar potentiële associatiecongressen en het 
voorbereiden van de bid-procedure voor jouw 
organisatie vergemakkelijkt. Daarnaast ontvang 
je een uitnodiging voor onze masterclass en 
nemen wij je organisatie op in onze deelname 
aan de MICE-beurzen EventSummit en IMEX 
en onze aanwezigheid op de beurs IBTM.

OPTIE OPTIEOPTIE
Buitenlandse markt:  

ga over de grens
AdvertentiesZichtbaarheid in fiets- 

routeboekje en online

OPTIE OPTIE
Themacampagnes  

binnenlandse markt
MICE-markt: verwelkom de 

zakelijke bezoeker
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ZICHTBAAR IN FIETSROUTE-
BOEKJE EN ONLINE

We geven fietsers inspiratie met mooie routes. Op ons online 
routeplatform kunnen fietsers gratis routes downloaden en 
printen. Daarnaast is er ook het fietsrouteboekje die we in de 
regio’s verspreiden. Promoot je bedrijf als bezienswaardig-
heid of start-/eindpunt op een van onze routes en ontvang 
een baliedisplay met 1.000 flyers van jouw route! Extra 
exemplaren kun je tegen betaling bijbestellen.

€ 450,-

OPTIE OPTIEOPTIE
Buitenlandse markt: 

ga over de grens
AdvertentiesZichtbaarheid in fiets- 

routeboekje en online

OPTIE OPTIE
Themacampagnes  

binnenlandse markt
MICE-markt: verwelkom de 

zakelijke bezoeker
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ADVERTENTIE IN ONS 
BEZOEKERSMAGAZINE

Inspireer (potentiële) bezoekers van de Veluwe 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 op de Veluwe en ook op verschillende
locaties buiten de Veluwe. Je ontvangt zelf een
voorraad (inkijk)exemplaren, extra exemplaren kun  
je tegen betaling bijbestellen.

2 pagina’s (spread)   € 2.550,-

1 pagina    € 1.650,-

Deel thematische pagina  €    750,-

Reserveer je plek in het magazine  
voor 15 november 2019

OPTIE OPTIEOPTIE
Buitenlandse markt:  

ga over de grens
AdvertentiesZichtbaarheid in fiets- 

routeboekje en online

OPTIE OPTIE
Themacampagnes  

binnenlandse markt
MICE-markt: verwelkom de 

zakelijke bezoeker

30 FIETSROUTESi

30
ROUTES
GRATIS

OP ZOEK NAAR DE  
MOOISTE ROUTES?

BEZOEKERS MAGAZINE visitveluwe.nl

VAN NATURE 
DE MOOISTE 
VAN NEDERLAND

SPOT THE
BIG FIVE 
SFEERVOLLE  
HANZESTEDEN

30 FIETSROUTES

i

30
ROUTES
GRATISOP ZOEK NAAR DE  

MOOISTE ROUTES?

BEZOEKERS MAGAZINE

visitveluwe.nl

VAN NATURE 

DE MOOISTE 

VAN NEDERLAND

SPOT THE
BIG FIVE 

SFEERVOLLE  
HANZESTEDEN
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2020
STRATEGIE
VELUWE
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AMBITIE VAN VELUWE OP 1
De Veluwe blinkt uit als aantrekkelijk  
natuurgebied voor bezoekers en  
bewoners. Er is veel te beleven en de 
voorzieningen hebben de kwaliteit en 
duurzaamheid die past bij deze tijd. 
Natuur, landschap en erfgoed worden 
gekoesterd en versterkt omdat zij de 
Veluwe maken wat het is.

PARTNERS VELUWE OP 1
Er zijn tal van organisaties en instanties 
die de Veluwe willen beschermen en (nog) 
mooier en aantrekkelijker willen maken. 
Dit doen zij door samen te werken en  
door het samen definiëren van acties en 
prioriteiten. Deze grondeigenaren, terrein-
beheerders, toeristische ondernemers 
(bijvoorbeeld van recreatie en attracties), 
overheden en andere partijen, onder- 
schrijven de ambities van Veluweop1 en 
gebruiken de VeluweAgenda als basis.

SAMEN WERKEN WE AAN DE VELUWE

visit
veluwe

route
bureau
veluwe

vitale
vakantie
parken

Bebording
Veluwe

House of
Hospitality

Recreatie
zonering

Betaal-
baarheid 

Recreatieve
Infrastructuur

Vitaal
landschap

Iconen
Duurzame
mobiliteit

Liberation
Route
Europe

Euregio

Van Gogh
Europe

NBTC
Holland

Marketing 

velu
weop1

Hanzesteden
Marketing

A28

A28

A28

A28

A50

A50

A1

A12

A12

A12

A1

A1

A50

A50

Een overzicht van activiteiten en projecten die op dit moment worden uitgevoerd 
en een relatie hebben met VisitVeluwe:
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GB

F

Rotterdam

Maastricht

Antwerpen

Eindhoven

Brussel
Keulen

✈

✈

✈

Amsterdam

Utrecht

Noordzee

✈

✈

Hull

Harwich

L

EDE

Arnhem

Zwolle

Leeuwarden Groningen

✈

✈

✈✈

B

Weeze

Düsseldorf

APELDOORN

Nijmegen

VELUWE

Londen
D

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

GEOGRAFISCHE MARKTFOCUS

Om de groei in het aantal bezoekers te kunnen beheersen en 
de kansen die toerisme met zich meebrengt te optimaliseren, 
moeten we in actie komen. Naast bestemmingspromotie is er 
aandacht nodig voor bestemmingsmanagement. Dat vraagt 
enerzijds kennis over de wensen en behoeften van de bezoe-
kers (vraag) en anderzijds een goed beeld van het aanbod 
om dat vervolgens aan elkaar te koppelen. Uit die koppeling 
komen kansen, maar ook keuzes om sommige dingen niet 
meer te doen. Met de kennis van en over bezoekers, inwoners 
en het toeristisch aanbod kunnen we de kansen die toerisme 
biedt aangrijpen en tegelijkertijd de balans tussen bezoekers 
en bewoners, tussen natuur en recreatie, bewaren.

VAN BESTEMMINGSPROMOTIE NAAR 
BESTEMMINGSMANAGEMENT

MARKETING

ONTWIKKELING
+ MANAGEMENT

VRAAG

AANBOD

MATCH
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BELEVINGSGEBIEDENSAMENWERKEN AAN DE BESTE  
VELUWEBELEVING

BEZOEKER

LOCATIE

INTERNATIONAAL

NATIONAAL

REGIONAAL

LOKAAL
GASTHEER-

SCHAP
(VVV)

Holland 
The other Holland
Das Andere Holland

Gelderland levert  
je mooie streken...

Veluwe

SAMENHANG, SAMENWERKING EN FOCUS

7. bezoek 
zelf

8. ervaring 
delen

5. reizen
6. aankomst

3.  kiezen
bestemming

4. boeken

2. informatie

1. oriëntatie

9. thuisreis

Grensoverschrijdend belevingsgebied

I Jsselval lei  
en Hanze

Zuiderzeekust
en Hanze

Strand en
Randmeren

De Gelderse
Val lei

Veluwe
Massief

De Veluwe is een sterk merk, waarbij  
iedereen direct denkt aan de bekende  
aspecten: herten, rust, ruimte, bossen, zand- 
verstuivingen en heidevlakten. Dit willen we graag zo houden, maar we willen ook 
graag aandacht voor de andere aspecten van de Veluwe die de moeite waard zijn. 

Een groep externe deskundigen heeft, samen met veel mensen uit de Veluwe, gezocht 
naar een manier om samenhang, samenwerking en focus in de regio te versterken.  
Zij zijn uitgekomen op een concept dat we ‘belevingsgebieden’ noemen. Dat is het 
beste te zien als een methode om tot versterking en een vraaggestuurde ontwikkeling 
te komen van nieuwe producten en diensten. Het uitgangspunt is dat ieder stukje 
Veluwe ook eigen accenten heeft om te beleven als bezoeker.

Via belevingsgebieden.nl is de actuele status per belevingsgebied te raadplegen.
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JAARROND BEZOEK

We ontwikkelen de Veluwe samen naar 
een bestemming die jaarrond aantrekkelijk 
is. Dit doen we door ons te focussen op 
verschillende leefstijlen, waarbij de focus 
ligt op de herfst- en winterperiode.  

Internationaal maken we gebruik van de 
persona’s van NBTC Holland Marketing. 
Meer hierover lees je op  
partners.visitveluwe.nl/doelgroepen

LENTE HERFST

ZOMER WINTER

HARMONIEZOEKER

HARMONIEZOEKER STIJLZOEKER

VERBINDINGSZOEKER

https://www.toerismevan.nl/visitveluwe/doelgroepen/


PARTNERPROGRAMMA 2020

TERUG NAAR INHOUD Partnerprogramma 2020  |  14

partners.visitveluwe.nl/deelnemen

DOE JE 
(WEER) 
MEE?

https://www.partners.visitveluwe.nl/deelnemen



