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Kom tot rust, doe nieuwe energie op en ontdek het 
mooiste stukje Nederland. Dé bestemming voor een 
paar dagen onthaasten tijdens de wintermaanden. 
Hoe ontspan jij het liefst? Voor de openhaard met een 
goed glas wijn of in je luxe hotelkamer met 
bubbelbad? Of kies je liever voor een rustgevende 
wandeling door het winterlandschap als de ultieme 
manier om weer op te laden? Op de Veluwe kan het 
allemaal!

De doelgroep Stijlzoekers zijn deze winter via 
verschillende platformen benaderd. Externe media 
zijn ingezet zoals een advertorial op Nu.nl, 
advertenties in het Financieel Dagblad, Arts & Auto 
en online ads via DPG. Daarnaast zijn er artikelen en 
social media advertenties op onze eigen kanalen om 
de campagne te promoten bij de juiste doelgroep. 

Ultiem Onthaasten op de Veluwe



Samenvatting resultaten

Themacampagne Totaal bereik 

Landingspagina 11.904

Artikelen 5.205

Social media 477.203

Nu.nl Artikel 2.845

DPG seamless carousel 550.036

DPG Half page ad 24.020

Financieel Dagblad 300.000

TOTAAL 1.371.213

Daarnaast hebben we met onze Gelderse streken 
campagne op de Nederlandse markt nog eens ruim 
9,8 miljoen mensen bereikt binnen de doelgroep!

• Meer dan 1,3 miljoen personen zijn geïnspireerd 
om naar de Veluwe te komen om te onthaasten.

• Er zijn bijna 12.000 unieke bezoekers op de 
landingspagina geweest.

• De online artikelen hebben meer dan 5.000 lezers 
getrokken met een gemiddelde leestijd van 1 
minuut.

• De campagne op social media is erg goed verlopen 
met bijna 900.000 impressies en een bereik van 
ruim 470.000 mensen. Gelderse Streken Totaal bereik 

Linda.nl 747.978

Arts & Auto 197.749

Women’s Health 97.818

Social Media 522.335

YouTube campagne 104.555

Google Display 8.198.967

TOTAAL 9.869.402



Campagnepagina



Campagnepagina

• In totaal zijn er ruim 16.000 bezoeken op de 
campagnepagina geweest, daarvan zijn er bijna 12.000 
unieke bezoekers (doelstelling 5.000).

• Bezoekers spendeerden gemiddeld 0,45 seconden op 
de campagnepagina.

• De meeste bezoeken zijn afkomstig van van de social
media (Instagram en Facebook) posts en ads. Maar 
liefst 6.454 bezoeken komen hier vandaan. De 
Seamless carousel van DPG (5.138), Google Display 
(633) en Nu.nl (127) staan op plek 2, 3 en 4.

• Vanuit de campagnepagina is veel geklikt naar de 
pagina’s van de verschillende accommodaties, routes, 
kerstevenementen, Ermelo en romantische uitjes.



Artikelen

Voor deze themacampagne zijn 2 artikelen geplaatst op de landingspagina en 
gepromoot op social media:

• Romantisch overnachten op de Veluwe | VisitVeluwe

• Kerstvakantie uitjes op de Veluwe | VisitVeluwe

1 december t/m 31 januari Romantisch Overnachten Kerstvakantie Uitjes

Paginaweergaven 5.040 2.340

Gemiddelde leesduur 01:09 00:53

Gebruikers (uniek) 3.389 1.816

https://www.visitveluwe.nl/artikelen/romantisch-overnachten-op-de-veluwe
https://www.visitveluwe.nl/artikelen/kerstvakantie-uitjes-veluwe


Social media

• Voor de campagne zijn verschillende artikelen gepromoot via 
Facebook en Instagram. Hierbij zetten we budget in en targetten
we specifiek op de doelgroep van de campagne. 

• In totaal zijn er bijna 900.000 impressies (doelstelling 750.000) 
behaald met een bereik van ruim 470.000 mensen (doelstelling 
400.000). 

• Een verkeerscampagne wordt ook wel een CPC campagne 
genoemd. De focus ligt dan op de gemiddelde kosten per klik op 
link. De CPC kosten liggen rond de gemiddelde benchmark van 
Nederland. Namelijk 0,20 cent t.o.v. het gemiddelde 0,44 cent op 
Facebook en 1,25 euro op Instagram. 

• Deze advertenties scoorden het best:
• Romantisch overnachten (Het Lorkenbos, Park Berkenrhode, De Rimboe) – 0,14 

cent

• Romantisch overnachten (Boutique Hotel Beekhuizen) – 0,17 cent

• Kerstvakantie (Museum Arnhem, CODA, HeerlijkHarderwijk, VVV Ermelo 
Buitenleven) – 0,20 cent

Totaal bereik

Aantal posts 8

Weergaven 898.956

Bereik 477.203

Klikken op link 10.102

Likes 863

Reacties 51

Gedeelde en opgeslagen 
berichten

49



Social media – Top 3



Externe media inkoop – Nu.nl

• De online branded content article op Nu.nl verscheen 
op 25 december en liep ongeveer 1 week. In deze 
campagne zijn de doelgroepen gezin + 2 persoons 
huishouden + hoger opgeleid, inkomen modaal en 
hoger en actieve vakantie liefhebbers getarget.

• Het artikel is 806.579 vertoond. Dit resulteerde in een 
uniek bereik van 2.845 mensen (doelstelling was 2.700 
– 3.700).

• De gemiddelde leestijd is hoog met 01:13.

https://www.nu.nl/advertorial/advertorial-toerisme-veluwe-arnhem-nijmegen/6242285/ontdek-de-veelzijdige-veluwe-van-culturele-hotspots-tot-culinair-genieten.html


Externe media inkoop – DPG Seamless Carousel

• DPG Media heeft op verscheidene websites en mobiele apps een 
Seamless Carousel laten draaien met 5 inspirerende 
afbeeldingen van de campagne. Deze interactieve uiting blend 
maximaal met de content om verkeer naar de landingspagina op 
visitveluwe.nl te leiden. De doelgroep is hetzelfde als bij het 
artikel op nu.nl. 

• De carousel is 550.036 keer getoond (doelstelling 550.000 
impressies) met 70,12% viewable impressions.

• Vanuit de Seamless Carousel hebben 5.138 mensen doorgeklikt 
naar de campagnepagina op visitveluwe.nl (doelstelling was 
3.300 – 3.850). Dit is een CTR van 0,96%.

• De regionale titels Tubantia, De Stentor, Trouw, Parool en 
Margriet hadden de meeste kijkers en doorklikken.



Externe media inkoop – DPG Retargeting - Half Page Ad

• Daarnaast is er op de verscheidene websites van DPG Media een 
retargeting campagne geweest waarin een half page ad 
bezoekers naar onze campagne pagina heeft geleid.

• De ad heeft 24.020 impressies gegenereerd met 61,28% viewable
impressions op o.a. nu.nl, Algemeen Dagblad, De Gelderlander, 
De Stentor, Indebuurt, Libelle en anderen. 

• Met een CTR van 0,33% hebben vanuit de ad 79 mensen 
doorgeklikt naar de campagnepagina op visitveluwe.nl. 
(gemiddeld is dit 0,21%)



Externe media inkoop – Financieel Dagblad

• Het 1/1 pagina print artikel in het Financieel Dagblad 
magazine werd op 16 december gepubliceerd. Het 
magazine heeft een geschat bereik van 300.000 lezers. 

• Het artikel wordt ook gepubliceerd op de digitale 
omgeving van het Fd.nl (blijft voor altijd online) de special 
http://www.analysenederland.nl/ en https://issuu.com/. 

• In het artikel werden de partners die extra hadden 
ingelegd meegenomen: Ermelo, Harderwijk, Hotel De 
Werelt en CODA.



Extra inzet op Social Media

• Speciaal voor Harderwijk, Ermelo, CODA en Hotel de Werelt zijn op Facebook en Instagram extra 
advertenties ingezet. Deze zijn daarnaast ook permanent op de tijdlijn geplaats.

Ermelo

Weergaven 176.945

Bereik 73.730

Klikken op link 1.262

Harderwijk

Weergaven 120.080

Bereik 53.008

Klikken op link 858



Extra inzet op Social Media

• Speciaal voor Harderwijk, 
Ermelo, CODA en Hotel de 
Werelt zijn op Facebook en 
Instagram extra advertenties 
ingezet. Deze zijn daarnaast ook 
permanent op de tijdlijn 
geplaats.

CODA

Weergaven 170.902

Bereik 69.008

Klikken op link 1.281

Hotel de Werelt

Weergaven 97.402

Bereik 44.792

Klikken op link 1.321



Gelderse Streken inkoop – Arts & Auto

• Vanuit Gelderse streken is er in het medici vakblad Arts & Auto begin december 
een 2/1 pagina print artikel verschenen. Hierin zijn de ingekochte partners extra 
meegenomen.

• Het blad heeft een gemiddeld bereik van 161.000 lezers. De QR code is door 88 
mensen gescand om meer tips op de campagnepagina te vinden.

• Daarnaast is 32.620 keer een online banner op de website van Arts & Auto 
getoond (doelstelling was 30.000 bannerimpressies). Hiervan hebben 77 mensen 
doorgeklikt naar de campagnepagina. Dit is een CTR van 0,24% (bovengemiddeld).

• De nieuwsbrief take-over en 
5x nieuwsbrief advertorials
zijn verstuurd naar de 
132.000 leden. De 
nieuwsbrief is door 4.129  
leden gelezen. Dit heeft voor 
32 kliks naar de 
campagnepagina gezorgd.



Gelderse Streken inkoop – LINDA.nl

• Vanuit Gelderse streken is er van 21 november t/m 4 
december het domein ‘Even weg’ op LINDA.nl overgenomen 
door Veluwe. Dit hield o.a. in: 

• gesponsorde header

• contentbanner op artikelen van de pijler

• 2x advertorial ROS

• 1x Nieuwsbrief klein

• 2x Instagram story

• 100.000 impressies medium rectangle

• skyscraper en leaderboard op pijler plus ROS.

Advertorial Instagram Nieuwsbrief Display

Weergaven 473.483 97.685 74.907 101.903

Bereik 12.156

Klikken op link 111 3.474 866 46



Gelderse Streken inkoop – Women’s Health

• Vanuit Gelderse streken is een advertorial en social post 
ingekocht op Womens Health. Dit artikel is door 4.985 
mensen gelezen met een gemiddelde leestijd van 1 
minuut en 10 seconde. Via social media is het artikel 
extra onder de aandacht gebracht met een bereik van 
82.833. 



Gelderse streken inkoop – Google display campagne

• Er zijn via verschillende kanalen display banners 
ingezet om winter op de Veluwe en bijbehorende 
campagnepagina te promoten. 

• De display banners zijn bijna 8,2 miljoen keer 
vertoond aan de doelgroep. Dit leverde 806 klikken 
op.



Gelderse streken inkoop – YouTube campagne

• Er is op YouTube een campagne video 
ingezet om winter op de Veluwe te 
promoten. 

• Dit heeft een totaal bereik van 104.555

opgeleverd waarvan bijna de helft de 

video helemaal uitgekeken heeft. 



Gelderse streken inkoop – Social media (extra)

• Vanuit Gelderse streken zijn extra betaalde advertenties ingezet op social media, met een bereik van 
522.335 mensen. Daarnaast is de winter video extra gepromoot op social media. 
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