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Introductie

Omnisport Apeldoorn is jaarlijks het decor voor het NK AtletiekIndoor. In 2021 vinden op zaterdag 13 en

zondag 14 februari het NKAtletiek Meerkamp en op zaterdag 20 en zondag 21 februari het AADrink NK

Atletiek plaats. Beiden evenementen vinden vanwegeCOVID-19 plaats onder strikte voorwaarden. Dit

betekent dat de deelnemersaantallen flink naar beneden zijn bijgesteld en er geen publiek aanwezig mag

zijn. Het AA Drink NK Atletiek zal via een live-stream worden uitgezonden door de Atletiekunie. Tevens zal

TV Gelderland verslag doen op gezette tijden. De ASICS NK Junioren & Masters vinden in 2021 niet plaats.

Normaliter ondersteunt Gemeente Apeldoorn de Atletiekunie het evenement o.a. door citydressing om het

evenement bekend temaken bij publiek en bezoekers te trekken naar het evenement.

Voor dit jaar is gekozen voor een andere aanpak in communicatiemiddelen en doelstellingen door Gemeente

Apeldoorn in samenwerking met Citymarketing Apeldoorn en de Atletiekunie.



Doel en doelgroepen

Awareness creëren rondom het NK Indoor Atletiek

Betrokkenheid verhogen rondom het evenement bij gezinnen

Beleving en sport voor de jeugd aan elkaar verbinden

Binnen de driehoek gezinnen, sport en educatie iets toe te voegen aan destad en het imago

van de stad.

Interesse in het NK Indoor Atletiek verhogen

Communicatiedoelen

Doelgroepen

Primaire doelgroep:  gezinnen met kinderen t/m 12 jaar die in Apeldoorn wonen.

Secundaire doelgroep: inwoners in leeftijd 20 t/m 60 jaar.



Middelen en resultaten  

Social campagne op Uitinapeldoorn 

Persberichten 

In de buurt branded content 

Het opleveren van een doe-quiz rondom hetNK Indoor Atletiek voor kinderen t/m 12

Het opleveren van interessante en gerelateerde content voor de volgers van de social kanalen

van Apeldoorn Marketing en Gemeente Apeldoorn inzake de NK Atletiek en daarmee de trots

verhogen van eigen inwoners

Middelen 

Resultaten 

jaar dat tenminste 200 downloads oplevert.



Samenvatting 
resultaten
De campagne heeft het organisch goed gedaan. De inkoop van paid advertisment had meer effect

gehad als de looptijd van de campagne langer was geweest. Er zijn online in totaal 45.000

personen bereikt via uitinapeldoorn en apeldoorindebuurt On-en offline zijn de bekende

Apeldoornse mediakanalen bereikt. 

Verbeterpunten liggen in eerder uitwerken van de campagne, het meer Apeldoorns maken van de

campagne door beeld en langere doorlooptijd voor paid advertisement. 

Ondanks dat de campagne op korte termijn ontwikkeld is, levert het een bijdrage aan meer

bekendheid over het evenement. Fun en facts bieden een goede ondersteuning in het

citydressingpakket waar ook voor toekomst meer in gedaan kan worden om de betrokkenheid van

de inwoners te verhogen. 



Story's 
Organisch bereik Facebook  

4985
paginaweergaven

 

224
downloads naar challenge 



Story's 
Organisch bereik Instagram 

9872
paginaweergaven

 

115 
downloads naar challenge 



Sponsored artikel 
indebuurt Apeldoorn 

14.910
bereik 

 

263
 downloads naar

challenge 



Story's 
Paid Facebook en Instagram 
Looptijd 17 t/m 20 feb 2021

19.383
paginaweergaven

 

321
downloads naar challenge  



Apeldoorn Atletiek thuis
challenge  
totaal aantal downloads (organisch en paid) 

923
downloads naar challenge  



Boosten bericht  
Paid Facebook

Bericht: 5 x opmerkelijke feitjes over NK Atletiek Indoor 

9.352
bereik 

 

279
klikken op bericht 



Resultaten nieuwsbericht 
behaalde nieuwswaarde 

Artikel Apeldoorns Stadsblad, oplage 70.000  

Artikel Stedendriehoek, oplage 66.700

Online bericht Kidsproof.nl, bereik 5.000 bezoeken per week 

Online bericht Sportraad, bereik onbekend 

2 x radio-interview RTV Apeldoorn en vermelding nieuwsbanner 

1 x hele dag per uur in nieuwsoverzicht Loostad Radio 

Vermelding nieuwsbrief Apeldoorn Marketing, 5.200 abbonees 

Vermelding homepage Uitinapeldoorn, 15.000 bezoeken per

week 
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