Gelderse streken
Streekgericht

#MooiDichtbij
#MijnVeluwe #MijnArnhem #MijnNijmegen

#MooiDichtbij & #MijnVeluwe #MijnArnhem #MijnNijmegen
In verband met de coronacrises hebben we gekozen voor een andere uitvoering van de streekgerichte campagnes. In plaats van het ondersteunen van
de themacampagnes hebben we gekozen voor een concept wat heel goed aansluit bij de huidige situatie. Zoals in het wijzigingsverzoek is aangegeven
denken we met deze vernieuwde opzet minimaal hetzelfde bereik te creëren als in het oorspronkelijke subsidieverzoek.

Vernieuwd concept
#Mooidichtbij & #MijnVeluwe #MijnArnhem #MijnNijmegen
In het concept doen we een appèl op de trots die we voelen voor de eigen streek. We plaatsen een vergelijking van een plek in de regio en een in het
buitenland. Want dichtbij huis is het net zo mooi! Ook roepen we iedereen op ook een vergelijking aan te leveren. Onderdeel is ook dat een BN-ers in een
vlog verteld over zijn/haar mooiste stukje (onontdekt) Gelderland. Hiervoor vragen we BN’ers die uit de regio komen of er een speciale band mee hebben
om de authenciteit te waarborgen. De vlogs worden gedeeld via social media, waarbij we ook gebruik maken van de distributiekracht van deze BN-ers.
Op de speciale campagnepagina worden alle fotovergelijkingen en vlogs geplaatst.
Planning, doelgroep en KPI’s
In de oorspronkelijke planning hadden we twee campagnes voor de Veluwe, 2 voor regio Arnhem en 1 voor het Rijk van Nijmegen nog op de planning
staan. Binnen het vernieuwde concept was er ruimte in de zomer alle regio’s in de etalage te zetten. Dit was ook wenselijk gezien de coronamaatregelen
en de voorspelde vakantiebestemmingen binnen eigen land.
Op de volgende pagina’s worden de deelcampagnes afzonderlijk gepresenteerd. We kijken voor #MooiDichtbij naar het gerealiseerde bereik en
engagement via de social media campagne. Dat geldt ook voor de video van #Mijn… Daarnaast geven we ook het totale bereik op social media van de
bekende Nederlanders. Omdat de resultaten van de posts zelf niet worden gedeeld met ons hebben we dit niet meegenomen in de optelsom van het
gerealiseerde bereik. Tenslotte presenteren we het bezoek op de campagnepagina.

Veluwe #MooiDichtbij - zomer

Week 25

Week 26

Week 27

Week 31
Social media

Week 32

Week 33

Week 34

Totaal aantal impressies

800.263

Engagement

2.330 (1,04%)

Veluwe # MijnVeluwe - zomer
Liza Sips - ze is geboren en getogen in Harderwijk en komt
er nu ook nog regelmatig. Ze vertelt je graag wat haar
favoriete plekjes in en rondom deze Hanzestad zijn!

Social media

Aankondiging week 28

De vlog week 29

Terugblik week 30

De video is na 6 weken offline gehaald conform afspraak BN’er en kan daarom ook niet getoond worden in deze rapportage.

Totaal aantal impressies

152.925

Engagement

736 (0,40%)

Bereik BN’er
Volgers Instagram

98.000

Likes post instagram

2.745

Veluwe #MooiDichtbij - herfst

Week 35

Week 36

Week 38

Week 39
Social media

Week 44

Week 45

Week 47

Totaal aantal impressies

1.004.338

Engagement

2.697 (3,18%)

Veluwe # MijnVeluwe - herfst
Jan de Hoop - Als Veluwenaar kent hij de mooie plekken in
het gebied als geen ander. Televisiepresentator Jan de
Hoop verteld waarom zijn lievelingsgebied op de Veluwe
Het Leesten is. Je vindt er namelijk niet alleen prachtige
natuur, maar er is nog veel meer te doen!

Social media

Aankondiging week 41

De vlog week 42

De terugblik week 43

De video is na 6 weken offline gehaald conform afspraak BN’er en kan daarom ook niet getoond worden in deze rapportage.

Totaal aantal impressies

205.988

Engagement

1.027

Bereik BN’er
Volgers Instagram

23.700

Likes post instagram

12.889

Veluwe #MooiDichtbij - winter

Social media

Week 52

Week 53

Totaal aantal
impressies

405.551

Engagement

1.187

Veluwe # MijnVeluwe - winter
Stijn Fransen – ze neemt je mee ‘ultiem ontspannen’ bij
Hotel de Sterrenberg, een rondje op de Witte Fietsen in
Het Nationale Park De Hoge Veluwe en een bezoek aan
het Kröller-Müller Museum.

Social media

Aankondiging week 49

De vlog week 50

De terugblik week 51

De video is na 6 weken offline gehaald conform afspraak BN’er en kan daarom ook niet getoond worden in deze rapportage.

Totaal aantal impressies

151.953

Engagement

1.714

Bereik BN’er
Volgers Instagram

161.000

Impressies post instagram

23.308

Regio Arnhem #MooiDichtbij - zomer

Week 25

Week 26

Week 27

Week 28
Social media

Week 29

Week 30

Week 34

Totaal aantal impressies

753.224

Engagement

729 (0,80%)

Regio Arnhem #MijnArnhem - zomer
Franky Rizardo – Deze DJ en producer laat je graag zijn
favoriete plekken in Park Sonsbeek zien. In de
#MijnArnhem video vertelt hij je waarom hij hier zo graag
komt!
Social media
Totaal aantal impressies

172.961

Engagement

329 (1.53%)

Bereik BN’er
Volgers Instagram

Aankondiging week 31

De vlog - week 32

De video is na 6 weken offline gehaald conform afspraak BN’er en kan daarom ook niet getoond worden in deze rapportage.

Terugblik - week 33

63.500

Regio Arnhem #MooiDichtbij - herfst

Week 35

Week 36

Week 37

Week 42
Social media

Week 44

Week 46

Week 48

Totaal aantal impressies

783.541

Engagement

499 (0,75%)

Regio Arnhem #MijnArnhem - herfst
Özcan Akyol - de Nederlandse schrijver en columnist laat je
in zijn #MijnArnhem video zien wat zijn favoriete
activiteiten en mooiste plekjes zijn in het Renkums Beekdal.

Social media
Totaal aantal impressies

237.088

Engagement

1.111

Bereik BN’er
Volgers Instagram

Aankondiging week 38

De vlog - week 39

De video is na 6 weken offline gehaald conform afspraak BN’er en kan daarom ook niet getoond worden in deze rapportage.

De terugblik - week 40

46.000

Rijk van Nijmegen # MooiDichtbij - zomer

Week 25

Week 26

Week 31

Week 30
Social media
Totaal aantal impressies

1.380.664

Engagement

1.770 (0,63%)

Week 27

Week 32

Week 28

Week 33

Week 29

Week 34

Rijk van Nijmegen #MijnNijmegen - zomer
Sinan Can - Hij laat zien waarom de Ooijpolder een van zijn
favoriete plekken in de regio is!

Social media

Aankondiging week 35

De vlog week 36

Totaal aantal impressies

172.961

Engagement

329 (1.53%)

Terugblik week 37
Bereik BN’er
Instagram volgers

De video is na 6 weken offline gehaald conform afspraak BN’er en kan daarom ook niet getoond worden in deze rapportage.

21.800

Rijk van Nijmegen # MooiDichtbij - winter

Week 26
Social media

Week 49

Week 50

Totaal aantal impressies

315.789

Engagement

692

Rijk van Nijmegen #MijnNijmegen - winter
Pieter Derks – deze cabaretier laat je zien waarom dit
theater onder andere een van zijn favoriete plekken in het
Rijk van Nijmegen is.

Social media

Aankondiging week 51

De vlog week 52

Totaal aantal impressies

160.023

Engagement

778

Terugblik week 53
Bereik BN’er
Instagram volgers

De video is na 6 weken offline gehaald conform afspraak BN’er en kan daarom ook niet getoond worden in deze rapportage.

11.300

Persaandacht – start campagne
Bij de start van de campagne is er een persbericht verstuurd naar de landelijke en regionale pers. Deze is goed opgepakt! Hieronder een overzicht van de media-aandacht:
Online
•

https://www.destentor.nl/harderwijk/harderwijk-net-zo-mooi-als-namibie-maar-een-stuk-dichterbij-althans-volgens-nieuwe-reclamecampagne

•

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2454437/Welk-stukje-Gelderland-lijkt-sprekend-op-het-buitenland-Maak-een-foto

•

https://www.locourant.nl/nieuws/regio/27209-nieuwe-campagne-mooidichtbij-showt-pareltjes-uit-de-regio

•

https://www.bottercourant.nl/

•

https://rheden.nieuws.nl/nieuws/159143/nieuwe-campagne-mooidichtbij-toont-pareltjes-uit-de-regio/

•

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/69070767/nieuwe-campagne-mooidichtbij-showt-pareltjes-uit-de-regio.html

•

https://pretwerk.nl/initiatieven-rond-herstart

•

https://www.kijkopoostnederland.nl/nieuwe-campagne-mooidichtbij-toont-pareltjes-regio/

•

https://www.rtv-apeldoorn.nl/nieuws/welk-stukje-gelderland-lijkt-sprekend-op-het-buitenland-maak-een-foto

•

https://www.harderwijkercourant.nl/reader/67644/1472040/beekhuizerzand-centraal-in-toerismecampagne#p=18

•

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42531//

•

https://veluwefm.nl/gelderland-financiering-om-gastvrijheidssector-cultuur-en-erfgoedsector-door-coronacrisis-te-helpen/

•

https://www.recreatieftotaal.nl/volop-initiatieven-rondom-vakantie-in-eigen-land/

Radio
Interview op RN7
Opvallend
Burgemeester Marcouch plaatste een Facebookpost met 100% aandacht voor de start van deze unieke campagne!

Persaandacht - #MijnNijmegen
Omroep Gelderland is op de draaidag van Sinan Can aanwezig geweest voor een uitgebreide
rapportage. De content is gebruikt in een artikel op de website, een radio item én in de Tvuitzending. Totaal bereik van ca. 300.000 Gelderlanders.

Radio
https://www.omroepgelderland.nl/radio/programma/20/Op-de-koffie/aflevering/46640

TV
https://omroepgelderland.bbvms.com/p/default/c/3498112.html?inheritDimensions=true
(start bij 08:37)

Online artikel
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2460506/Bekende-Gelderlanders-delen-mooisteplekjes-want-spreiding-toeristen-is-nodig
(zie hiernaast een screenshot)

LinkedIn - #MijnVeluwe
Bij de opnames van Jan de Hoop was collega Rémon aanwezig. Hij plaatse een bericht op
zijn LinkedIn kanaal, noemde Jan de Hoop daarin, en dat leverde ruim 10.000 weergaven op!
En een leuke reactie van Jan zelf die nog een keer aangaf dat hij het erg leuk vond om
ambassadeur voor de Veluwe te mogen zijn.

Resultaten
Alle drie de deelcampagnes zijn met goed resultaat afgesloten. De bereikcijfers zijn ver boven verwachting (6.697.269 gerealiseerd vs 1,4 miljoen begroot), de
campagnepagina’s zijn heel goed bezocht en de bekende Nederlanders waren bereid om mee te werken. Daarnaast heeft de campagne ook nog goede persaandacht
ontvangen.

Voor de Veluwe hebben we met de campagne in totaal ruim 2,7 miljoen mensen bereikt! Dit is exclusief het bereik wat daarnaast nog is gerealiseerd door de BN’ers. In
de drie deelcampagnes, zomer, herfst en winter, zijn de verschillende doelgroepen met het concept benaderd. De campagnepagina’s zijn beter bezocht dan we
hadden gehoopt, naast deze campagne zijn er ook andere inspanningen gedaan om deze traffic te genereren.
De campagne voor de regio Arnhem heeft in de zomer ruim 925.000 en in de herfst ruim 1 miljoen mensen bereikt, dat maakt een totaal van bijna 2 miljoen. Ook hier is
het bereik van de BN’ers niet meegeteld. De campagnepagina’s zijn ook boven verwachting goed bezocht met ruim 2.200 in de zomer en bijna 4.800 in de herfst. Hier
geldt hetzelfde dat er ook nog andere inspanningen zijn gedaan om traffic naar de pagina te realiseren.
De campagne voor het Rijk van Nijmegen heeft het in de zomer uitzonderlijk goed gedaan, dat komt omdat deze drie weken langer heeft gelopen. De opnames voor
de video met Sinan Can konden namelijk pas later plaatsvinden waardoor er drie vergelijkingen meer zijn gedeeld voor deze regio. Dat zien we ook terug in het bezoek
op de campagnepagina. In de winter heeft deze campagne nog een vervolg gekregen. Vier weken slechts, daarom is het bereik lager maar in wel ver boven begroot.
Het bezoek op de online pagina valt tegen, dit heeft waarschijnlijk toch te maken met de harde lockdown die vanaf medio december gold. De campagne heeft voor het
Rijk van Nijmegen wel mooie free publicity opgeleverd bij Omroep Gelderland (ca. 300.000 mensen bereikt).
Regio

Periode

Thema

Doelgroep

Begroot bereik
niet begroot
250.000
200.000

Veluwe
Veluwe
Veluwe

zomer
najaar
winter

Zomers genieten op de waterrijke Veluwe
Beleef de herfst
Winterpret

Harmoniezoeker
Verbindingszoeker
Stijlzoeker

Arnhem
Arnhem

zomer
najaar

Duik in het groen en ga eropuit met kinderen
De regio Arnhem ademt cultuur

Harmoniezoeker
Inzichtzoeker

48 uur in het Rijk van Nijmegen
Ultiem ontspannen

Inzichtzoeker
Stijlzoeker

Nijmegen zomer
Nijmegen winter

Gerealiseerd bereik
#MooiDichtbij
#Mijn…
800.263
152.925
1.004.338
205.988
405.551
151.953

750.000
250.000

753.224
783.541

172.961
237.088

niet begroot
150.000

1.380.664
315.789

172.961
160.023

Totaal
953.188
1.210.326
557.504
2.721.018
926.185
1.020.629
1.946.814
1.553.625
475.812
2.029.437

Campagnepagina
Begroot bezoek
Gerealiseerd bezoek
niet begroot
2.590
7.000
12.376
2.000
2.744*
14.966
niet begroot
2.271
2.000
4.792
7.063
niet begroot
4.055
2.000
868*
4.055

