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De heropening van Paleis Het Loo op 15 april 2022 was een groot feest. Bovendien is 
het de verwachting dat jaarlijks 150.000 extra mensen het paleis bezoeken. Dit is dé 
kans voor de stad en de regio om het koninklijke thema te etaleren en te laten zien hoe 
royaal het genieten is in Apeldoorn en op de Veluwe.

Met dit project Koninklijke Veluwe creëren we samen dé Veluwse belevenis: 
waardevol, royaal en onderscheidend. We ontwikkelen activiteiten, passende  
producten en promotie voor een publiek dat interesse heeft in het koninklijke  
thema of royaal wil genieten in zijn kostbare vrije tijd op de Veluwe en in het  
specifiek in en rondom Apeldoorn. Hier lees je meer over het plan.

ROYAAL IDEE
Heb je ideeën voor de ontwikkeling van een koninklijk product of royale dienst?  
Denk bijvoorbeeld aan een (boekbaar) product, arrangement of belevingsconcept.  
En heb je advies nodig, behoefte aan kennisoverdracht of ben je op zoek naar een  
impuls bij de investering? Dan helpen wij je graag op weg! Bekijk de voorwaarden 
en kijk of jouw idee aan de eisen voldoet.

Wil je meer weten of heb je vragen? 
Neem dan contact met ons op via het contactformulier
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Foto: Paleis Het Loo

Foto: Paleis Het Loo

https://www.toerismevan.nl/visitveluwe/koninklijk-veluwe-royaal-genieten/
https://www.toerismevan.nl/visitveluwe/voorwaarden-productontwikkeling-koninklijke-veluwe/
https://www.toerismevan.nl/visitveluwe/koninklijke-veluwe-contactformulier/
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KONINKLIJK GENIETEN
Op de Veluwe, in het bijzonder in en rondom Apeldoorn, vind je alles wat je nodig hebt  
om koninklijk te genieten! Dit jaar vieren we de opening van Paleis Het Loo, dat na een 
grondige verbouwing haar deuren weer heeft geopend. Een must-visit dus, maar  
daarnaast is er nog zó veel meer te ontdekken! Hier geniet je van de mooiste natuur  
van Nederland, van de indrukwekkende (koninklijke) historie, van royale culinaire  
hoogstandjes en heerlijke overnachtingsmogelijkheden. Hier voel je in alles waarom  
koningen en stadhouders van vroeger al naar deze plek kwamen om ultiem te ontspannen. 
Hoe royaal wil je het hebben?Rechts vind je een inspirerende tekst over de 

campagne ‘koninklijk genieten’. 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 web-
site? 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. 

INSPIRERENDE TEKST
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BEELDMERK
De campagne ‘koninklijk genieten’ heeft een eigen beeldmerk. Het beeldmerk  
‘Hoe royaal wil je het hebben’ is er in twee kleurstellingen en kan zowel online  
als offline worden ingezet. Om het gebruik van het beeldmerk te monitoren is deze  
enkel op aanvraag beschikbaar. 

Stuur je aanvraag naar  marketing@toerismevan.nl
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Voorbeeld toepassing van het beeldmerk

mailto:marketing@toerismevan.nl
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BEELDMATERIAAL
Beeldmateriaal wordt door de hersenen 600.000 keer sneller opgenomen dan tekst.  
Een uitstekende reden dus om in jouw communicatie uitingen veel met beeld te werken. 
Hier vind je foto’s en video’s passend bij de campagne ‘koninklijk genieten’. De beelden 
zijn gratis te downloaden. 

Bij gebruik van de foto’s moet altijd de naam van de fotograaf Sven Scholten worden  
opgenomen. Het beschikbare materiaal mag enkel gebruikt worden in combinatie met 
content passend bij en gelinkt aan de campagne ‘koninklijk genieten’.

DOWNLOAD FOTO’S

DOWNLOAD VIDEO
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Foto’s: Sven Scholten

https://www.toerismevan.nl/visitveluwe/wp-content/uploads/sites/3/2022/04/Fotomateriaal-koninklijk-genieten.zip
https://www.toerismevan.nl/visitveluwe/wp-content/uploads/sites/3/2022/04/Videomateriaal-koninklijk-genieten.zip


Promotiepakket Koninklijke Veluwe  |  6/6

PROMOTIEPAKKET

INHOUD E-TRAININGEN

Goede gastvrijheid is belangrijk voor een positieve ervaring of beleving van je  
organisatie en dus de Veluwe. Hoe plezieriger de ontvangst en hoe fijner het verblijf, 
hoe groter de kans dat de bezoeker nog eens terugkomt. Goede kennis van het royale 
aanbod op de Veluwe is daarbij belangrijk. De bezoeker van nu blijft immers niet op  
één plek, maar onderneemt graag uitstapjes. En hij verwacht daarvoor een goed advies 
van de frontofficemedewerker. 

Speciaal voor de campagne ‘koninklijk genieten’ is daarom een handige e-training 
gemaakt waarmee je op een leuke en makkelijke manier meer kennis kunt opdoen 
over de royale hotspots op de Veluwe.

>  Training: Royale hotspots op de Veluwe -
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (toerismevan.nl)

Bij deze campagne ligt de focus op twee leefstijlen (doelgroepen) namelijk de 
Stijlzoekers en Inzichtzoekers. Hoe spreek je deze leefstijlen het beste aan?  
En waar liggen hun interesses? Dit en meer kom je te weten met de twee  
onderstaande trainingen.

>  Training: alles over de leefstijl Stijlzoekers

>  Training: alles over de leefstijl Inzichtzoekers
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Foto: Thermen Bussloo

https://www.toerismevan.nl/expertise/trainingen/training-royale-hotspots-op-de-veluwe/
https://www.toerismevan.nl/expertise/trainingen/training-alles-over-de-leefstijl-stijlzoekers/
https://www.toerismevan.nl/expertise/trainingen/training-alles-over-de-leefstijl-inzichtzoekers/



