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 DOELGROEP
Nederlanders worden op basis van hun 
leefstijl ingedeeld in zeven groepen 
(Leefstijlvinder™). Het gedrag en de 
vrijetijdsbesteding van de doelgroepen 
staat hierbij centraal. 
Tijdens de campagne ‘Groot Gelders 
Avontuur’ richten we ons op de Leefstijl 
“Harmoniezoeker”.  Binnen deze doel-
groep richten we ons primair op kinderen
in de lee� ijd van 6-12 jaar en gezinnen 
met kinderen in de lee� ijd van 4-12 jaar. 

‘Als het maar gezellig is’: daar draait 
het om bij deze groep. Hun vrije tijd 
brengen ze graag met hun gezin, familie 
of vrienden door. Lekker winkelen, een 
pretpark bezoeken of juist ontspannen 
in de sauna; de combinatie van gezellig-
heid en rustig aan doen past perfect bij 
deze groep. Maar ook voor meer ‘actieve 
activiteiten’ zoals zwemmen of een 
bezoekje aan een dierenpark of pretpark 
trommelen zij hun vrienden of familie 
graag op.

Ook bij de vakantie(plannen) van de 
Harmoniezoekers ligt de focus op het 
gezin. Vakantie is echt tijd voor het 
gezin, tijd om te genieten, te ontspan-
nen en plezier te maken. Zo gaan ze 
relatief vaak op een vakantie met veel 
kinderactiviteiten, of op een familie/
vriendenweekend. Dan verblijven ze 
graag in een huisje op een park met veel 
voorzieningen. 

 BOODSCHAP
De Gelderse streken is de plek voor 
kinderen én de plek voor groot avontuur! 
Ga op Groot Gelders Avontuur en ontdek 
het zelf!

Gelderland is de provincie met de grootste attractiedichtheid van Nederland. 
Door middel van de campagne ‘Groot Gelders Avontuur´ inspireren wij 
de (potentiële) bezoeker om eropuit te gaan met de kinderen. Tijdens de 
campagne draait alles om een ‘Gelderse streken bucketlist’: een lijst met 
verrassende kinderactiviteiten die je écht eens in de regio gedaan moet 
hebben. Deze campagne reikt het idee aan, neemt de bezoeker mee op 
reis, geeft de mogelijkheid het te ervaren, laat ze de werkelijkheid zien en 
het eindresultaat: een grote glimlach op het gezicht van een kind. 
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 FASE 1 
Kinderen vertellen authentieke 
verhalen over Groot Gelderse 
Avonturen
We participeren in de magazines 
van Wild van Freek en NatGeo-
Junior door middel van bucket-
list-opplakkers (inserts vastgeplakt 
op een artikel). Deze bucketlist-op-
plakker zal vol staan met ‘wist je 
datjes’ en persoonlijke ervaringen 
van de kinderen. Deze opvallende 
weetjes en verhalen zullen vragen 
oproepen bij de kinderen, die 
beantwoord worden op de speciaal 
gebouwde landingspagina. Deze 
opplakkers zullen in een oplage 
van 85.000 exemplaren verschij-
nen. Natuurlijk gaat deze opplak-
ker mee op een volgend avontuur 
om je bucket-list af te kunnen 
strepen. Verschillende berichten 
rondom deze bucket-list op de 
eigen kanalen van Wild van Freek 
en NatGeoJunior versterken de 
boodschap. (85.000 nieuwsbriefl e-
zers, oudernieuwsbrief 78.000).

 FASE 2
Schrijf je in en win! Kinderen 
kunnen zich op de nieuwe
landingspagina inschrijven om 
kans te maken op een van de te 
gekke prijzen. Ze maken kans ver-
schillende Meet & Greets met in-
fl uencers (zie stap 3) en toegangs-
kaarten voor een leuk dagje uit in 
Gelderland. Door de doelgroep te 
laten participeren met een winac-
tie, groeit het aantal bezoekers op 
de nieuwe landingspagina wat de 
awareness verhoogt. 
Daarnaast kan je online de 
individuele a� ractie bucketlist 

downloaden. Iedere a� ractie of 
avontuur in de Gelderse streken 
hee�  gekke wetenswaardigheden 
en elementen die je niet mag mis-
sen als jij er bent. De mix van deze 
coole dingen, groot EN klein, wil 
je op een bucketlist hebben zodat 
als jij in de desbetreff ende a� ractie 
bent dat je weet wat jij wilt.

 FASE 3
Waar ga ik op avontuur dit 
weekeinde? In deze fase gaan we 
op avontuur met verschillende in-
fl uencers. De infl uencers checken 
hun volgers en vragen input. 
De meet & greet met de infl uencer 
zorgt voor activatie bij de kinder-
doelgroep voorafgaand aan het 
event door de winactie en op loca-
tie door aanwezigheid. Daarnaast 
zorgt dit voor content voor een 
follow-up richting ouders.
Het betre�  drie verschillende 
infl uencers met een totaal bereik 
van 1.359.887 op Youtube en 
947.000 op Instagram.

 FASE 4
Meet & Greet testimonials
Om ook de ouders te bereiken met 
de boodschap maken we een zes 
seconde (niet wegklikbare) pre-roll 
die we uitzenden op NPO start 
(100 GRP’s). Uit de meet & greet 
sessies op locatie kiezen wij vier 
‘testimonials’. Gekke opvallende 
verbazingwekkende momenten, 
braaf en spraakmakend, met focus 
op harmonieus samenzijn. Geluk-
kige kids maken gelukkige (groot)
ouders en juist dat willen wij hier 
bij een breed publiek uitdragen. 

 DE CAMPAGNE BESTAAT UIT 4 FASES

GA 
JIJ 
MEE?

Gedurende de campagne (24 juni 
t/m 11 augustus) werken we samen 
met de grootste Nederlandse uitge-
ver van educatieve kindermerken. 
De expertise die zij in huis hebben 
in combinatie met het bereik dat 
ze realiseren, stelt hen in staat om 
voor partners met als doelgroep 
kinderen te werken. De belevings-
wereld van het kind vormt daarbij 
het fundament.

 RADIO
Tijdens de campagne ‘Groot Gelders 
Avontuur’ ze� en de Gelderse 
streken van 24 juni t/m 7 juli 
radiocommercials en tag-ons in 
op nationale en regionale zenders. 
Gericht op de doelgroep betre�  het 
de zenders Sky Radio, Q-Music, 
NPO 3FM en daarnaast alle dertien 
regionale zenders, hiermee is er 
sprake van landelijke dekking.  
De commercials verwijzen naar de 
website geldersestreken.nl. De tag-
ons zijn gereserveerd voor partners.

DOE OOK MEE!

Op enkele van de genoemde 
kanalen is het voor jou als 
partner mogelijk deel te 
nemen met een vermelding 
van je bedrijf. Bespreek 
hiervoor de mogelijkheden 
met je regiocoördinator.


