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Omnisport Apeldoorn is jaarlijks het decor
voor het topsportevenement NK Indoor
Atletiek. Normaliter ondersteunt gemeente
Apeldoorn de Atletiekunie in de marketing van
het evenement o.a. door middel van
citydressing.  
In verband met COVID is dit jaar gekozen voor
een andere doelstelling: meer betrokkenheid
en awareness onder eigen inwoners creeëren. 

Primaire doelgroep: gezinnen met jonge
kinderen in Apeldoorn en de dorpen. Deze
campagne is in het kader van topsport in
opdracht van gemeente Apeldoorn uitgevoerd.



Atletiekchallenge voor kinderen t/m 12 jaar uit
Apeldoorn
Fun facts delen over atletiek met een focus op
Apeldoorn en het evenement

In verband met COVID waren de mogelijkheden
beperkt. Om meer betrokkenheid en awareness voor
het NK Indoor Atletiek 2021 onder eigen inwoners
creeëren hebben we gekozen voor een online
minicampagne op Facebook en voornamelijk op
Instagram:

1.

2.

Daarnaast zijn deze twee producten namens
uitinapeldoorn aangeboden als branded content op
Indebuurt Apeldoorn.

Aanpak



Thuischallenge voor kinderen t/m
12 jaar oud in en rondom
Apeldoorn met vijf onderdelen. De
onderdelen waren geschikt voor
kinderen maar hadden een link
met atletiek.
Nadat de challenge is afgerond is
er een diploma te downloaden op
de website waarop je je eigen
naam en de datum kan invullen.

Aantal downloads
Beoogd resultaat: >200
Resultaat: 923



Het delen van fun facts over
het evenement in relatie tot
Apeldoorn ondersteunde in
het verhogen van de trots van
eigen inwoners. 

Totaalbereik 
eigen kanalen
58.502

Bereik 
externe media
141.700



De campagne heeft het organisch heel goed
gedaan. Social advertising had nog meer effect
kunnen hebben op de bereikcijfers als de looptijd
van de campagne langer was geweest. Er zijn in
totaal meer dan 200.000 personen bereikt via
eigen kanalen en branded content.
Verbeterpunten liggen in het verkrijgen van meer
'Apeldoorns' beeld en kiezen voor een langere
looptijd voor betaalde content. Doordat de
campagne op zeer korte termijn is ontwikkeld
mogen we trots zijn op dit resultaat. Door middel
van content bijdragen aan het vermarkten van
topsportevenementen onder eigen inwoners is
een welkome en relevante toevoeging.
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