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Vergaderen in het groen

Op de Veluwe kan je ‘vergaderen in het groen’. Uniek aan de 
regio is de prachtige natuur, de rustige, groene omgeving 
waar je een meeting perfect kan combineren met een 
wandeling of fietstocht. Er zijn eindeloze mogelijkheden qua 
locaties, het ligt centraal in Nederland en er is genoeg te 
beleven in de omgeving als je wat langer wilt verblijven. 

De doelgroep mkb en eventplanners zijn geïnspireerd om 
hun (meerdaagse) meeting, training en/of congres op de 
Veluwe te organiseren. Hiervoor is een mix aan media 
ingezet, waaronder een campagnepagina, LinkedIn 
campagne, Google searchcampagne, e-mailmarketing, 
branded content op NU.nl, een online magazine via 
events.nl en een printuiting in het magazine Events.



Bereik

De campagne heeft een 
(potentieel) bereik gerealiseerd 
van ruim 1,4 miljoen onder de 
doelgroep mkb en eventplanners.

Totaal (potentieel) 
bereik

Uitingen DPG 1.395.000

Uitingen Events 16.864

Uiting Management Support 6.864

Uitingen Convention Bureau Veluwe 
Arnhem Nijmegen

24.371

Totaal 1.443.099

Begrippenlijst

• (Pagina)weergaven / impressies = De keren dat de content is weergegeven op een scherm. Het kan zijn 

dat één persoon de content vaker dan één keer ziet.

• Unieke bezoekers / bereik = Het aantal unieke personen dat de content heeft gezien.

• Open rate = Het aandeel van de ontvangers dat een e-mail heeft geopend, uitgedrukt in een percentage.



DPG – branded content

Er zijn 1.374.993 smarticles impressies uitgeleverd 
via het online domein op nu.nl. Dit leverde bij het 
branded content artikel 3.407 paginaweergaven op. 
De gemiddelde leestijd was 00:21 minuut. 

https://www.nu.nl/advertorial/advertorial-visitveluwe/6198443/zakelijk-bijeenkomen-op-de-veluwe.html


DPG – high impact banner

Met een high impact banner zijn degene die 
het nu.nl artikel hebben gelezen geretarget. 
Dit leverde 20.007 impressies op. Hiervan 
hebben 57 personen doorgeklikt naar de 
landingspagina.



Events.nl – online magazine

Het online magazine is hier te bekijken.

Het magazine is verstuurd naar 24.000 mailadressen. 
Ruim 28% (ruim 6.800 mensen) heeft deze geopend. 
Gemiddeld bekeken mensen het magazine gedurende 
3 minuten en 52 secondes. 

2.203 personen hebben alle pagina’s in het magazine 
bekeken. 63 personen hebben ergens in het magazine 
naar onze website geklikt. 

https://magazine.events.nl/convention-bureau-veluwe-arnhem-nijmegen/de-veluwe-inspireert


1/1 pagina magazine Events

Het magazine Events, met daarin 1 pagina ter 
promotie voor deze campagne, is verstuurd 
naar 10.000 mensen. 



Nieuwsbrief – Management Support

Advertorial in de nieuwsbrief van 
Management Support, Vakmedianet:
• Verstuurd naar 31.200 mensen
• Open rate van 22%
• 140 clicks



Campagnepagina

De campagnepagina heeft de volgende resultaten behaald tijdens de 
campagneperiode:

• Er zijn 435 weergaven geweest op de campagnepagina. Hiervan zijn 290 
unieke bezoekers.

• De gemiddelde tijd op de landingspagina was 3 minuten en 47 secondes.
• Er zijn 1,3 pagina’s per sessie bekeken. De gemiddelde sessieduur was 2 

minuten en 1 secondes.
• Er is een piek in weergaven te zien op 7 en 16 juni. Dit is te verklaren door het 

online magazine vanuit Events dat verstuurd werd op 7 juni en de 
nieuwsbrief van Management Support die verstuurd werd op 16 juni. 

https://www.conventionbureau.nl/nl/zakelijke-locaties-veluwe


LinkedIn campagne

Door middel van 2 advertenties heeft er 
vanuit onze eigen LinkedIn pagina een 
campagne gelopen. Dit resulteerde in:

• 42.405 weergaven
• 23.911 unieke gebruikers bereikt 
• 66 klikken op link

Er is gekozen om zowel de focus op impressies 
als verkeer te leggen. Een leerschool voor de 
volgende keer is om in de zakelijke markt 
campagne te kiezen voor één 
campagnedoelstelling, om daar de volledige 
focus op te hebben. In deze campagne is er 
gekozen voor een advertentie op 
websitebezoeken en de andere op 
videoweergaven. Uit de websitebezoeken 
komen de meeste kliks voort. 



Nieuwsbrief - CBVAN

Onze eigen nieuwsbrief richt zich 
op eventplanners. In het 
openingsblok is uitgebreid 
aandacht besteed aan de 
campagne. Dit geeft de volgende 
resultaten:
• Verstuurd naar 771 mensen
• Open rate van 22%
• 74 clicks


