Resultaten
Wees royaal, koop lokaal
2021

Aanleiding
Ondernemers liepen door de lockdown
in december 2021 – de voor hen
belangrijkste maand van het jaar –
omzetten mis. Zij konden nog wel
online verkopen, maar daar denken lang
niet alle consumenten aan. Het gemak
om bij de grote landelijke ketens te
bestellen lag meer voor de hand.
Middels deze campagne wilden wij alle
Apeldoorners oproepen om al hun
inkopen – of het nu voor kerst, oud en
nieuw, of gewoon zomaar is – zo veel
mogelijk lokaal online te doen.

Lokaal kopen is enorm waardevol voor ondernemers, maar
ook in het voordeel van de consument: doordat pakketjes
gratis konden worden thuisbezorgd door Fietskoeriers
Apeldoorn, óf mensen pakketjes gemakkelijk bij de deur
konden ophalen middels click & collect, hadden zij hun
bestellingen ook nog eens snel in huis.
Geen gedoe met trage landelijke bezorgdiensten,
duurzaam én goed voor de stad. Want door in de
decembermaand lokaal te kopen, wilden we ervoor zorgen
dat de stad óók zodra alles weer open mocht nog leuk zou
zijn.
De focus van deze campagne lag op awareness: mensen
bewust maken en triggeren om lokaal online te kopen. De
campagnedoelstelling werd daarom online ingezet op
bereik.

Doelgroepen:
Alle inwoners van Apeldoorn en de dorpen met een focus
op mensen van 18-65 jaar oud.
Afzender:
De campagne heeft het stadsmerk als afzender. Dit is een
merk dat ontwikkeld is voor de stad en wordt ingezet
wanneer verschillende partijen samen aan één initiatief
werken. Het stadsmerk was daarom ook de afzender van de
campagne ‘Wij zijn Apeldoorn’, ‘Plein van de Stad’, en ’50
jaar Apenheul’.
Middelen:
De campagne is uitgeserveerd via verschillende kanalen om
zoveel
mogelijk
Apeldoorners
te
bereiken:
een
Stedendriehoek
omslag,
citydisplays
(reclameborden
buiten), mupi's (reclameborden buiten die van binnenuit
verlicht worden) en social media advertising. Al het online
lokale aanbod werd verzameld op uitinapeldoorn.nl.

Resultaten
Het totaalbereik van deze social media campagne op
Facebook en Instagram komt uit op 725.000, waarvan het
unieke bereik neerkomt op 265.800 mensen. De
Stedendriehoek-omslag, mupi's en citydisplays zijn samen
goed voor zo'n 412.000 impressies.
Ook weten we dat Fietskoeriers Apeldoorn 30% meer
bestellingen heeft rondgebracht. Al met al mooie resultaten
waarmee we hopelijk een welkome bijdrage hebben kunnen
leveren aan de omzetten van Apeldoornse ondernemers.

