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SAMEN STERK!

deel daarvan. Zowel voor de (zakelijke) binnenlandse  

markt als de Duitse, Vlaamse en Engelse markt. Naast  

het bieden van inspiratie en informatie over de Veluwe,  

zijn wij de afgelopen jaren ook onze marketing slimmer  

aan het maken: hoe kunnen we de juiste doelgroepen nóg 

beter bereiken. Concreet betekent dit dat we meer inzetten  

op ‘targeting’ door met de juiste boodschap, via het juiste 

kanaal en op het juiste moment die doelgroepen te bereiken  

die geïnteresseerd zijn in de Veluwe. Dat vertaalt zich 

onder andere in een frequente en meer gerichte campagne- 

aanpak. We richten ons ook op seizoensverlenging: in de 

zomer weten veel mensen de Veluwe al te vinden, maar de 

herfst en winter kunnen nog zeker groei hebben. Als meer 

mensen ook in die periode de Veluwe bezoeken, is dat goed 

voor het toeristische bedrijfsleven. 

Wij zetten in op activiteiten die jou als ondernemer nog 

beter kunnen helpen bij het bereiken van jouw bezoeker. 

Hopelijk wordt 2021 het jaar van herstel, met mooie  

omzetten voor alle ondernemers en de beste Veluwe- 

beleving voor de binnen- en de buitenlandse bezoeker. 

Herre Dijkema
Directeur VisitVeluwe

VisitVeluwe is onderdeel van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

Beste partner, 

De coronacrisis heeft onze 

sector in 2020 hard geraakt. 

En ondanks het feit dat veel 

mensen hun zomervakantie 

in eigen land hebben doorge-

bracht, voelen veel organisaties 

nog steeds de gevolgen van de 

maatregelen ter voorkoming 

van een verdere verspreiding van het coronavirus.  

Tegelijkertijd ben ik onder de indruk van de veerkracht van 

ondernemers uit de sector: kijk maar naar de mooie voor-

beelden van creativiteit, passie en samenwerking. Dat laat 

maar weer eens zien wat een prachtige sector het toerisme 

is! Samen moeten we er nu voor gaan zorgen dat 2021 het 

broodnodige herstel gaat brengen en toeristen uit binnen- 

en buitenland de weg naar de Veluwe (weer) weten te 

vinden, zodat er weer vet op de botten van de organisaties 

kan komen.

En dat betekent dat wij, zoals je van ons gewend bent, met 

onverminderde kracht en energie inzetten op de Veluwe als 

aantrekkelijke bestemming - en jouw organisatie als onder-
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AANVULLENDE OPTIES:

MICE-MARKT: VERWELKOM DE 
ZAKELIJKE BEZOEKER 

BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

MARKETING ADVIESRAPPORT:  
VERBETER JE ONLINE POSITIONERING

THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE OP 
DE BINNENLANDSE MARKT

BEZOEKERSMAGAZINE: ADVERTEER IN 
HÉT VELUWE MAGAZINE

FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT JOUW 
ORGANISATIE AAN EEN ROUTE

ROUTEBEBORDING: LAAT EEN  
INFORMATIEPANEEL PLAATSEN

Investeer met ons in de Veluwe 
én in je organisatie!

Bestemmingsmananagement

Samen werken we aan de Veluwe

Voor wie doen we het?

De beste Veluwe beleving

Geografische marktfocus

Samenhang, samenwerking en focus

Doe je (weer) mee?

STRATEGIE 
VISITVELUWE 2021

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

PARTNERPROGRAMMA 2021
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Investeer met ons in de Veluwe 
én in je organisatie! Verwerf  
inzicht in de toeristische en  
zakelijke kansen, ontwikkel je 
medewerkers en zet je aanbod  
in de spotlights. Maak je inzet  
compleet met aanvullende  
opties. Samen zetten we in op 
herstel, met mooie omzetten 
voor alle ondernemers en de  
beste Veluwebeleving voor  
de binnen- en de buitenlandse 
bezoeker.

TERUG NAAR INHOUD 

PARTNERPROGRAMMA€ 1.500,-

•  Maak gebruik van de bezoekersprofielen en volg  
het kennisprogramma leefstijlen

•  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)

 

• Vermelding op visitveluwe.nl

•  Vermelding met foto in het Veluwe  
bezoekersmagazine. Distributie in Gelderland,  
aangrenzende provincies en in de Randstad

•  Vermelding in Duits- en Engelstalig  
bezoekersmagazine

•  Maak gebruik van advies en het verbindende  
netwerk van je accountmanager

•  Sluit aan bij strategische sessies en  
netwerkbijeenkomsten

•  Ontvang een uitnodiging voor het Veluwe-congres 
op 11 maart 2021

• Krijg inzicht in het online dashboard met kerncijfers

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

  -  Partnerportaal  
-  De maandelijkse partnerupdate 
-  Het partnermagazine 
-  Het jaarverslag

• Ga direct aan de slag met onze content, zoals:
 -  Widget voor opname routes of evenementen  
        op eigen website
 -  Kennisartikelen en webinars
 -  Rechtenvrij beeldmateriaal
 -  B2C-huisstijl

https://www.visitveluwe.nl
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OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING ADVIESRAPPORT: 
VERBETER JE ONLINE  
POSITIONERING

THEMACAMPAGNES:  
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

BEZOEKERSMAGAZINE: 
ADVERTEER IN HÉT VELUWE 
MAGAZINE

FIETSROUTEBOEKJE: 
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
AAN EEN ROUTE

ROUTEBEBORDING: 
LAAT EEN INFORMATIEPANEEL 
PLAATSEN

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

MICE-MARKT: VERWELKOM DE ZAKELIJKE BEZOEKER

Heb je de ideale locatie voor vergaderingen of 
andere zakelijke bijeenkomsten? We zetten in op 
versterking van de vraag en het werven van leads 
voor congressen en meetings die passen binnen 
de focusthema’s: Health & hightech, food, energie 
& milieutechnologie en duurzaamheid in een groe-
ne omgeving. Profiteer mee van dit netwerk en 
van onze actieve promotie.

€ 850,-   BASISPROGRAMMA
In de collectieve marketingcommunicatie inspireren 
en informeren we (potentiële) MICE-boekers over de 
Veluwe als zakelijke bestemming. Wij nemen jouw 
organisatie op in onze marketingcommunicatie- 
activiteiten op conventionbureau.nl, in ons drukwerk 
en waar mogelijk in onze socialmediaberichtgeving  
en in onze pers- en PR-benadering. We delen markt-

analyses, houden je actief op de hoogte van regio-
nale thema’s en delen kennis, inzichten en tips.

€ 1.500,-   UITGEBREID PROGRAMMA  
Met het uitgebreide programma krijg je naast de 
basisinvulling een jaarlijks rapport met inzichten 
en op-maat-advies over trends en ontwikkelingen 
in de MICE-markt, bijvoorbeeld over bestedingen 
en overnachtingen. Via ons krijg je toegang tot de 
ICCA Association Database. Dit is een hulpmiddel 
dat het zoeken naar potentiële associatiecongres- 
sen en het voorbereiden van de bidprocedure 
voor jouw organisatie vergemakkelijkt. Daarnaast 
ontvang je een uitnodiging voor onze masterclass 
en nemen wij je organisatie op in onze mogelijke 
deelname aan de MICE-beurzen EventSummit, 
IMEX en IBTM. 

https://www.conventionbureau.nl
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OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING ADVIESRAPPORT: 
VERBETER JE ONLINE  
POSITIONERING

THEMACAMPAGNES:  
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

BEZOEKERSMAGAZINE: 
ADVERTEER IN HÉT VELUWE 
MAGAZINE

FIETSROUTEBOEKJE: 
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
AAN EEN ROUTE

ROUTEBEBORDING: 
LAAT EEN INFORMATIEPANEEL 
PLAATSEN

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

BUITENLANDSE MARKT: GA OVER DE GRENS

Verre reizen staan momenteel op een laag pitje;  
dit biedt mooie kansen voor inzet op de dichtbij- 
markten. Wij zetten je graag op de kaart bij  
(potentiële) Duitse, Vlaamse en Engelse bezoekers. 
Word in drie stappen een bedrijf dat klaar is voor 
internationale bezoekers én ze vindt en bindt.  
Dan zetten wij in op versterking van de vraag,  
met onze op-maat-aanpak voor elke markt:  
de marktbewerking van internationale reis- 
organisaties (travel trade), campagne-inzet  
en/of pers- en PR-inzet.  

 
VANAF € 395,-   
STAP 1 > QUICK SCAN MET ADVIESRAPPORT
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 communicatiemiddelen geschikt 
voor de internationale bezoeker? Het adviesrapport na 
de quick scan geeft inzicht in wat jou te doen staat.

MAATWERKPRIJS (OFFERTE)    
STAP 2 > DE ORGANISATIE VERSTERKEN
Naar aanleiding van het adviesrapport presenteren 
wij een kostenindicatie voor de doorontwikkeling 
van jouw organisatie. Jij gaat aan de slag met de 
aandachtspunten die jij graag aan wilt pakken. 
Denk aan het volgen van taaltrainingen, het op-
doen van markt- en doelgroepkennis en de (door)
ontwikkeling van communicatiemiddelen, zoals je 
website en de informatie ter plaatse. Wij adviseren 
en ondersteunen je hierin en brengen je in contact 
met uitvoerende partijen. 

MAATWERKPRIJS (OFFERTE)   
STAP 3 > DE INTERNATIONALE BEZOEKER 
BEREIKEN
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- en PR- 
activiteiten. En we delen kennis en geven advies, 
zodat je jouw marketing optimaal inzet.
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OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING ADVIESRAPPORT: 
VERBETER JE ONLINE  
POSITIONERING

THEMACAMPAGNES:  
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

BEZOEKERSMAGAZINE: 
ADVERTEER IN HÉT VELUWE 
MAGAZINE

FIETSROUTEBOEKJE: 
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
AAN EEN ROUTE

ROUTEBEBORDING: 
LAAT EEN INFORMATIEPANEEL 
PLAATSEN

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

MARKETING ADVIESRAPPORT: VERBETER JE ONLINE POSITIONERING

Een sterke online positionering van jouw organisatie 
is essentieel om potentiële, toeristische bezoekers 
naar jouw website en socialmediakanalen te trek-
ken. Wij analyseren jouw online positionering en 
delen verbeterpunten, kansen en quick wins in een 
adviesrapport. 

 
€ 295,-   

QUICK SCAN MET ADVIESRAPPORT  
ONLINE VINDBAARHEID
Verbeter je online vindbaarheid met ons analyse- en 
adviesrapport. Je ontvangt quick wins over je website 
en het verbeteren van je positie in Google.

€ 295,-    
QUICK SCAN EN ADVIESRAPPORT  
SOCIAL MEDIA
Verbeter je socialmediastrategie met ons analyse-  
en adviesrapport. Je ontvangt quick wins over 
het aanspreken van de juiste doelgroepen en het 
verbeteren van de kwaliteit en het bereik van jouw 
berichten. 

€ 395,-   
QUICK SCAN EN ADVIESRAPPORT  
GOOGLE ADWORDS
Scherp je online marketing aan en duik in rele-
vante Google zoekwoorden naar aanleiding van 
ons Google rapport. Hierin brengen wij de Google 
zoektrends voor de regio, je gemeente en jouw 
onderneming in kaart en adviseren wij je over de 
toepassing ervan.
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OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING ADVIESRAPPORT: 
VERBETER JE ONLINE  
POSITIONERING

THEMACAMPAGNES:  
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

BEZOEKERSMAGAZINE: 
ADVERTEER IN HÉT VELUWE 
MAGAZINE

FIETSROUTEBOEKJE: 
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
AAN EEN ROUTE

ROUTEBEBORDING: 
LAAT EEN INFORMATIEPANEEL 
PLAATSEN

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

THEMACAMPAGNES: INSPIRATIE OP DE BINNENLANDSE MARKT

Landelijk zoeken wij de aandacht op en inspireren 
en informeren (potentiële) bezoekers over de  
Veluwe. Wil je jouw organisatie of product extra  
onder de aandacht brengen? Informeer dan naar  
de mogelijkheden voor opname in onze thema- 
campagnes. 
 
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 2021 focussen wij op het laagseizoen  
en spreiding in plaats en tijd, in de volgende drie  
campagnes:

ONTDEK DE VEELZIJDIGE VELUWE
Februari - maart: focus op overnachten
April - mei: focus op (dag)attracties/recreatie
Focus op leefstijl: Harmoniezoekers

Neem de tijd om de Veluwe te ontdekken! Ga kampe-
ren of kies een gezellig huisje op één van de parken die 
de Veluwe rijk is, wanneer je met je familie op pad gaat. 
Vul je verblijf met de leukste activiteiten! Zoals een 
van de talloze attracties en dierenparken of ga lekker 
zwemmen aan de randmeren. 

BELEEF DE HERFST  
OP DE VELUWE!
September - oktober - november
Focus op leefstijl: Verbindingzoekers

Stedelijkheid en natuur vinden elkaar op een unieke 
manier op de Veluwe. Kom in alle rust wild spotten 
en zoek daarna de gezelligheid op in een van de 
sfeervolle Hanzesteden. Geniet van herfstkleuren, - 
geuren en - smaken, de herfst op de Veluwe prikkelt 
al je zintuigen!

ULTIEM ONTHAASTEN  
OP DE VELUWE
December - januari
Focus op leefstijl: Stijlzoekers

Wandelen door gezellige stadjes en prachtige 
natuur, genieten van een gastronomisch diner of 
heerlijk ontspannen in de sauna. Op de Veluwe kom 
je helemaal tot rust!
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OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING ADVIESRAPPORT: 
VERBETER JE ONLINE  
POSITIONERING

THEMACAMPAGNES:  
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

BEZOEKERSMAGAZINE: 
ADVERTEER IN HÉT VELUWE 
MAGAZINE

FIETSROUTEBOEKJE: 
PROMOOT JOUW ORGANISATIE 
AAN EEN ROUTE

ROUTEBEBORDING: 
LAAT EEN INFORMATIEPANEEL 
PLAATSEN

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

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, in Noord- en 
Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Je ontvangt zelf een 
voorraad (inkijk)exemplaren.

BEZOEKERSMAGAZINE: ADVERTEER IN HÉT VELUWE MAGAZINE

2 pagina’s (spread) 

1 pagina 

Deel thematische pagina 

BEZOEKERS MAGAZINE visitveluwe.nl

ROADTRIP DOOR  
DE VELUWSE  

HANZESTEDEN

ONTDEK  
DE GROENE  

IJSSELVALLEI

WILD&
OUTDOOR

75 JAAR
BEVRIJDING

€ 2.550,-

€ 1.650,-

€ 750,-

RESERVEER  

JE PLEK VÓÓR  

16 NOVEMBER  

2020
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OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING ADVIESRAPPORT: 
VERBETER JE ONLINE  
POSITIONERING
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LAAT EEN INFORMATIEPANEEL 
PLAATSEN

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

€ 450,-   Fietsen is het afgelopen jaar nog populairder 
geworden. Wij nodigen fietsers uit in de regio’s te komen 
fietsen en inspireren fietsers met mooie routes en kwalita-
tieve routeproducten. Promoot je bedrijf als bezienswaar-
digheid of als start-/stop-/eindpunt op één van onze routes. 
Je bent zichtbaar op ons online routeplatform - waar fietsers 
deze gratis routes downloaden en printen - en in ons Veluwe 
fietsrouteboekje dat we verspreiden in de regio. Daarnaast 
ontvangt je een baliedisplay met 1.000 flyers van jouw route. 
Extra exemplaren kun je tegen betaling bijbestellen.

FIETSROUTEBOEKJE: PROMOOT JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE
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OPTIE

MICE-MARKT: 
VERWELKOM DE ZAKELIJKE  
BEZOEKER

BUITENLANDSE MARKT: 
GA OVER DE GRENS

MARKETING ADVIESRAPPORT: 
VERBETER JE ONLINE  
POSITIONERING

THEMACAMPAGNES:  
INSPIRATIE OP DE  
BINNENLANDSE MARKT

BEZOEKERSMAGAZINE: 
ADVERTEER IN HÉT VELUWE 
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FIETSROUTEBOEKJE: 
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ROUTEBEBORDING: 
LAAT EEN INFORMATIEPANEEL 
PLAATSEN

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

OPTIE

PRIJS OP AANVRAAG   Wil je vanuit jouw locatie een aan-
sluiting met het Veluwse routenetwerk? Laat dan een 
Veluws ondernemerspaneel plaatsen dat bezoekers, vanaf 
jouw horeca of verblijfsaccommodatie, informeert over de 
fiets-, wandel-, ruiter-, men- of mountainbike mogelijkhe-
den in de omgeving. Ligt je organisatie niet direct aan het 
routenetwerk? Dan is het wellicht mogelijk om een aanrij-
route naar het routenetwerk aan te leggen.  

ROUTEBEBORDING: LAAT EEN INFORMATIEPANEEL PLAATSEN 
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2021
STRATEGIE 
VISITVELUWE
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De laatste jaren heeft toerisme groei en veerkracht laten 
zien. En dat is tot diep in onze economie en maatschap-
pij 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 bestemmings- 
management: 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 werkzaam-
heden ondersteunen wij onze publieke en zakelijke 
partners bij het bereiken van deze opgaven. 

BESTEMMINGSMANAGEMENT

MARKETING

MANAGEMENT

VRAAG

AANBOD

MATCH
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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, terreinbeheerders, toeristische onder- 
nemers (bijvoorbeeld van recreatie en attracties), overhe-
den en andere partijen, onderschrijven de ambities van 
Veluweop1 en gebruiken de VeluweAgenda 2030 als basis.

BELEVINGSGEBIEDEN
Een groep externe deskundigen heeft, samen met ver-
schillende stakeholders 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 vraag-
gestuurde ontwikkeling te komen van nieuwe producten 
en diensten. Het uitgangspunt is dat ieder stukje Veluwe 
eigen accenten heeft om te beleven als bezoeker. 

Bekijk de actuele status per belevingsgebied op 
belevingsgebieden.nl.

SAMEN WERKEN WE AAN DE VELUWE

visit
veluwe

route
bureau
veluwe

Bebording
Veluwe

House of
Hospitality

Recreatie
zonering

Regio
deal

Veluwe

Duurzame
mobiliteit

Liberation
Route
Europe

Euregio

NBTC
Holland

Marketing 

veluweop1

met 14 belevingsgebieden

Hanze-
steden

Marketing

Vitale
vakantie
parken

I Jsselval lei  
en Hanze

Zuiderzeekust
en Hanze

Strand en
Randmeren

De Gelderse
Val lei

Veluwe
Massief

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

https://slider.toerismevan.nl/veluwe-gebieden/
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VOOR WIE DOEN WE HET?

Holland Marketing) en maken gebruik van de  
persona’s die door hen ontwikkeld zijn. Voor de 
Veluwe focussen we ons primair op de persona’s 
Mary en Paul en in mindere mate op Peter. Ook 
voor de buitenlandaanpak 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 van de zakelijke boeker, om dit op een  
optimale manier te kunnen matchen met het  
zakelijke aanbod in de regio. Met een aantal  
focusthema’s (food, energie & milieutechnologie  
en duurzaamheid in een groene omgeving) richten 
we ons met name op de Nederlandse markt.  
Eventplanners, verenigingen in associatiemarkten 
en professionele congresorganisatoren benaderen 
we proactief om ze te interesseren voor de Veluwe.  

Meer over onze doelgroepbenadering lees je op 
partners.visitveluwe.nl/doelgroepen. 

NATIONALE MARKT
We ontwikkelen de Veluwe samen naar een  
bestemming die jaarrond aantrekkelijk is. Dit doen 
we door ons te focussen op verschillende leefstijlen. 
Deze leefstijlen 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 de harmoniezoekers. 
In de zomer informeren we de bezoekers die in het 
gebied zijn, welke interessante plekken er bezocht 
kunnen worden (spreiding in ruimte en tijd). In het 
najaar zetten we in op het inspireren en informeren  
van de verbindingszoekers en in de winter de 
stijlzoekers. 

INTERNATIONALE MARKT
In de groeiende groep buitenlandse bezoekers 
richten wij ons op de nabijregio’s Nordrhein- 
Westfalen en Niedersachsen in Duitsland,  
Vlaanderen in België en het Verenigd Koninkrijk.  
Wij werken veelvuldig samen met het Nederlands 
Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC  

https://www.toerismevan.nl/visitveluwe/doelgroepen/
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SAMENWERKEN AAN DE BESTE VELUWE BELEVING

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 de Veluwe kiezen.  

In alle fases stimuleren we bezoekers bovendien hun 
ervaringen te delen via netwerken en social media.
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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

V L A A N D E R E N

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
Veluwe
Convention Bureau Veluwe Arnhem Nijmegen
Toeristische ondernemer (regionaal)

VVV
Toeristische ondernemer
Lokale marketingorganisaties

AFZENDER BEZOEKER
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partners.visitveluwe.nl/deelnemen

DOE JE 
(WEER) 
MEE?

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