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BESTE PARTNER,
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.
We hopen elkaar komend jaar ook weer wat meer live
te ontmoeten, in 1-op-1-sessies, bij netwerkbijeenkomsten
en hopelijk ook op het Veluwecongres. Onze samenwerking
krijgt wellicht blijvend een meer hybride vorm, maar onze
rol zal hetzelfde zijn: we staan voor de toeristische sector
en voor de regionale opgaven waar wij aan bij kunnen

dragen. In samenwerking met het bedrijfsleven, de
aangesloten 14 gemeenten, terreinbeherende organisaties
en de provincie.
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 ZIJN ER KLAAR VOOR

STRATEGIE:

STRATEGIE
VISITVELUWE 2022
Vraag en aanbod samenbrengen
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?

10
11
12
13
14
15
16
17

Saskia van der
Veen-Herbes
Accountmanager
Noord-Veluwe

Tim Jansen

Hugo Veenendaal

Maxime Guldenaar Reinou de Haan

Accountmanager
Zuid-Veluwe

Accountmanager
Regio Arnhem

Commercieel
Medewerker
Binnendienst

VisitVeluwe is onderdeel van Toerisme Veluwe Arnhem

Merkleider Veluwe
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PARTNERPROGRAMMA 2022
Investeer met ons in de Veluwe
én in je organisatie! Verwerf
inzicht in de toeristische en
zakelijke kansen, ontwikkel je
medewerkers en zet je bedrijf
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.

€ 1.600,-

PARTNERPROGRAMMA

•L
 aat 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 Veluwe-congres
op 11 maart 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.

• J e organisatie staat met een vermelding op
visitveluwe.nl.
• Je organisatie staat met een vermelding met foto
in het Veluwe bezoekersmagazine. Deze wordt
verspreid in Gelderland, aangrenzende provincies
en in de Randstad.
• Ga direct aan de slag met onze content, zoals:
- de widgets voor opname van routes of evenementen
op je eigen website;
- kennisartikelen en webinars;
- rechtenvrij beeldmateriaal;
- toepasbare ‘Veluwe’ huisstijl.
•F
 rontofficemedewerkers volgen het
ambassadeursprogramma met:
- online (thema)trainingen over en uit de regio;
- ambassadeursdag met presentaties, kennis en inspiratie;
- ambassadeurspas (voor verblijfspartners en lokaal
gastheerschap).

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

TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MARKETING INTELLIGENCE:
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MICE-MARKT:
VERWELKOM DE ZAKELIJKE
BEZOEKER

OPTIE
THEMACAMPAGNES:
INSPIRATIE OP DE
BINNENLANDSE MARKT

OPTIE
ROUTES:
PROMOOT JOUW ORGANISATIE
AAN EEN ROUTE

MARKETING INTELLIGENCE: INZICHT IN JOUW BEZOEKERS
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;
-u
 itsplitsing in uniek bezoek en herhaalbezoek;
- v oorspelling 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?

LEVEL 3: OP MAAT
Compleet inzicht op basis van
jouw specifieke behoeften.
Bijvoorbeeld met extra meetIN
NIEUW
punten en -momenten, doelA
RAMM
G
O
R
P
groepgerichte analyses en
persoonlijk advies.
PRIJS OP AANVRAAG

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HET REGIOMAGAZINE

TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MARKETING INTELLIGENCE:
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MICE-MARKT:
VERWELKOM DE ZAKELIJKE
BEZOEKER

OPTIE
THEMACAMPAGNES:
INSPIRATIE OP DE
BINNENLANDSE MARKT

OPTIE
ROUTES:
PROMOOT JOUW ORGANISATIE
AAN EEN ROUTE

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 in op versterking van de
vraag, met onze op-maat-aanpak voor elke markt:
de marktbewerking van internationale reisorganisaties (travel trade), campagne-inzet en/of persen PR-inzet. Zet ook jouw bedrijf op de kaart bij
(potentiële) Duitse, Vlaamse en Engelse bezoekers.

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

€ 750,-

€ 1.500,-

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 bezoekersmagazine, welke verspreid worden in de regio, bij VVV
en verblijfspartners. Waar mogelijk nemen wij je organisatie ook op in onze artikelen en socialmediaberichten.

€ 1.000,-

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-1gesprekken met internationale reisorganisaties en
op internationale beurzen, zoals de ETOA en ITB/
RDA. Daarnaast adviseren wij je over jouw inzet
op de buitenlandse markt.

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HET REGIOMAGAZINE

TERUG NAAR INHOUD

Partnerprogramma 2022 | 5

AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MARKETING INTELLIGENCE:
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MICE-MARKT:
VERWELKOM DE ZAKELIJKE
BEZOEKER

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
Veluwe als zakelijke bestemming. Ook komend
jaar zetten wij weer 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.

OPTIE
THEMACAMPAGNES:
INSPIRATIE OP DE
BINNENLANDSE MARKT

OPTIE
ROUTES:
PROMOOT JOUW ORGANISATIE
AAN EEN ROUTE

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HET REGIOMAGAZINE

TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MARKETING INTELLIGENCE:
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MICE-MARKT:
VERWELKOM DE ZAKELIJKE
BEZOEKER

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 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 laagseizoen en spreiding in plaats en tijd, in de onderstaande drie campagnes. In het hoogseizoen zetten we in
op gastheerschap en spreiding van de bezoekers van
de Veluwe, via inzet van onze reguliere kanalen.

THEMACAMPAGNES:
INSPIRATIE OP DE
BINNENLANDSE MARKT

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

De herfst op de Veluwe is uniek. We inspireren de
bezoeker met de unieke combinatie van de uitgestrekte natuurgebieden, waar het wild vrij spel heeft
en aan de andere kant de gezelligheid in de steden
en de pittoreske dorpjes.
ULTIEM ONTHAASTEN OP DE VELUWE
December - januari
Focus op doelgroep: Stijlzoekers

OPTIE
ROUTES:
PROMOOT JOUW ORGANISATIE
AAN EEN ROUTE

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HET REGIOMAGAZINE

TERUG NAAR INHOUD

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

In deze campagne staat ontspannen centraal en laten
we zien dat dit op de Veluwe op veel verschillende
manieren kan. In de thermen, actief eropuit in een
van de natuurgebieden of genieten in een fijn restaurant. En als afsluiter: een ontspannen overnachting.

In het voorjaar ligt de focus op de talloze attracties,
dierenparken, musea en de natuurgebieden die de
Veluwe rijk is. En we inspireren de bezoeker om hun
verblijf te verlengen bij een van vele overnachtingsmogelijkheden.
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MARKETING INTELLIGENCE:
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MICE-MARKT:
VERWELKOM DE ZAKELIJKE
BEZOEKER

OPTIE
THEMACAMPAGNES:
INSPIRATIE OP DE
BINNENLANDSE MARKT

ROUTES: PROMOOT JOUW ORGANISATIE AAN EEN ROUTE
Fietsen en wandelen is het afgelopen jaar nog
populairder geworden. Wij nodigen inwoners
en bezoekers uit op de Veluwe te komen fietsen

en wandelen en we inspireren met mooie routes
en kwalitatieve routeproducten.

€ 550,-

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 routenetwerk
in jouw omgeving, met jouw locatie als middelpunt.
Vraag je accountmanager naar deze en andere
kaartmateriaal mogelijkheden.

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 ons fietsrouteboekje dat we verspreiden op de
Veluwe. Daarnaast ontvang je een baliedisplay met
1.000 flyers van jouw route.

PRIJS OP AANVRAAG

OPTIE
ROUTES:
PROMOOT JOUW ORGANISATIE
AAN EEN ROUTE

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HET REGIOMAGAZINE

TERUG NAAR INHOUD
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AANVULLENDE OPTIES
OPTIE
MARKETING INTELLIGENCE:
INZICHT IN JOUW BEZOEKERS

OPTIE
BUITENLANDSE MARKT:
GA OVER DE GRENS

OPTIE
MICE-MARKT:
VERWELKOM DE ZAKELIJKE
BEZOEKER

BEZOEKERSMAGAZINE: ADVERTEER IN HET REGIOMAGAZINE
BEZOEKERS MAGAZINE

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.

OPTIE
THEMACAMPAGNES:
INSPIRATIE OP DE
BINNENLANDSE MARKT

OPTIE

2 pagina’s (spread)

€ 2.550,-

1 pagina

€ 1.650,-

Deel thematische pagina

€ 750,-

visitveluwe.nl

UNIEK

IN IEDER
SEIZOEN!

VEER
RESER OOR
KV
JE PLE MBER
VE
19 NO 1
GENIET VAN
202
DE PRACHTIGE
NATUUR
50 JAAR
APENHEUL
VIER DE
VRIJHEID

ROUTES:
PROMOOT JOUW ORGANISATIE
AAN EEN ROUTE

OPTIE
BEZOEKERSMAGAZINE:
ADVERTEER IN HET REGIOMAGAZINE

TERUG NAAR INHOUD
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STRATEGIE 2022

STRATEGIE
VISITVELUWE

2022

TERUG NAAR INHOUD
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STRATEGIE 2022
VRAAG EN AANBOD SAMENBRENGEN
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.

TERUG NAAR INHOUD

VRAAG

MARKETING

MATCH

AANBOD

MANAGEMENT
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STRATEGIE 2022
SAMEN WERKEN WE AAN DE VELUWE

Bebording
Veluwe

route
bureau
veluwe

Liberation
Route
Europe

NBTC
Holland
Marketing

Hanzesteden
Marketing

visit
veluwe

we op 1
u
l
e
v

Recreatie
zonering

Zuiderzeekust
en Hanze

S t ra n d e n
R a n d me r e n

Duurzame
mobiliteit

IJsselvallei
en Hanze

Regiodeal
Veluwe

Destinatiemanagement,
ontwikkeling en
marketing

Ve l u w e
Massief

Ontvangslocaties

De Gelderse
Va l l e i

Euregio
Euregio

TerreinEuregio
beherende
organisaties

ve

lu w

eAg

a
d
en

Belevingsgebieden

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

TERUG NAAR INHOUD
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STRATEGIE 2022
VOOR WIE DOEN WE HET?
BINNENLANDSE 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’.

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

TERUG NAAR INHOUD

richten we ons op het Verenigd Koninkrijk.
Wij werken veelvuldig samen met het Nederlands
Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC
Holland Marketing) en maken gebruik van de
doelgroepsegmentatie die door hen ontwikkeld
is. Voor de Veluwe 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
(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
partners.visitveluwe/doelgroepen
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STRATEGIE 2022
SAMENWERKEN AAN DE BESTE VELUWE BELEVING
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.

1. oriëntatie
9. thuisreis

2. informatie

8. ervaring
delen

3. kiezen
bestemming

7. bezoek
zelf

6. aankomst

TERUG NAAR INHOUD

4. boeken

5. reizen
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STRATEGIE 2022
GEOGRAFISCHE MARKTFOCUS
Hull
Leeuwarden

Groningen

Noordzee
Zwolle
Amsterdam

GB
Harwich

✈
Rotterdam

APELDOORN
EDE

Utrecht

NIEDERSACHSEN
Arnhem

Nijmegen

D

Londen

Weeze

✈

✈

VELUWE

✈

NORDRHEINWESTFALEN

✈

Eindhoven
Düsseldorf

F

TERUG NAAR INHOUD

Keulen

Maastricht

✈

✈

Brussel

B

✈

VLAANDEREN

✈

Antwerpen

L
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STRATEGIE 2022
SAMENHANG, SAMENWERKING EN FOCUS
AFZENDER
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

TERUG NAAR INHOUD

BEZOEKER

INTERNATIONAAL
NATIONAAL
REGIONAAL
LOKAAL

GASTHEERSCHAP
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PARTNERPROGRAMMA 2022

DOE JE
(WEER)
MEE?
partners.visitveluwe/doe-mee

TERUG NAAR INHOUD
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