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In 2022 vieren we een bijzonder jaar
op de Veluwe en in Apeldoorn: een
koninklijk jaar. De heropening van
Paleis Het Loo na de flinke
verbouwing en vernieuwing is daarin
een belangrijk onderdeel. Maar er is
meer... Op de 'Koninklijke Veluwe' zijn
een tal van koninklijke, royale
ervaringen ontwikkeld waarmee we
de verwachtingen van bezoekers gaan
overtreffen. 

Aan Apeldoorn Partners is de opdracht
gegeven om het koninklijk jaar stevig neer te
zetten en het koninklijke karakter te koppelen
aan de regio. Daarnaast moeten bezoekers uit
de doelgroep Apeldoorn en de Veluwe weten
te vinden en tijdens hun bezoek zien dat hun
verwachtingen overtroffen worden.

Aanleiding



Tijdens deze campagne werken met doelgroepen uit de
Leefstijlvinder: de stijlzoeker en inzichtzoeker.

Het gaat in deze campagne niet om het trekken van
grote toeristenmassa's, maar om het aantrekken van een
ander type bezoeker. 
Mensen die interesse hebben in het verhaal van de
Veluwe, die oog hebben voor duurzaamheid en die meer
willen besteden, mits het product past bij hun wensen.

Doelgroep



Aanbodontwikkeling
Binnen Koninklijke Veluwe zetten we in op het
aantrekken van bezoekers in het hogere segment, met
name in de schouderseizoenen. Door aanbod te
ontwikkelen en ondernemers te ondersteunen in hun
concepten die hierop aansluiten, creëren we meer
reasons to travel voor onze doelgroep en de doelgroep
hier langer te laten verblijven.

Branding
Het koninklijk branden van de Koninklijke Veluwe en
Apeldoorn. We willen dat mensen weten dat hen op dit
deel van de Veluwe en in Apeldoorn een koninklijke
beleving staat te wachten. Waar het fijn verblijven is en
waar je als inwoner trots op mag zijn.

Doelstellingen



Ingezette middelen
Advertenties

2x publicatie in Volkskrant Magazine

1x publicatie op AD.nl

Totaal
2.880.000 lezers



Ingezette middelen
Drukwerk

Bezoekersmagazine Veluwe: 60.000 exemplaren

Bezoekersmagazine The other Holland: 9.000 exemplaren

Fietsrouteboekje: 60.000 exemplaren

Minimap: 35.000 exemplaren

Cityguide: 15.000 exemplaren

Totaal
179.000 exemplaren



Ingezette middelen
Online campagne

Meer dan 2.000.000 vertoningen;
Bijna 5 keer zoveel clicks als
voorspeld;
De uitingen over 'Wellness' sluiten
het beste aan bij de doelgroep.

Prognose: 510.000;
Behaald resultaat: meer dan 2,5
miljoen vertoningen van de
stories;
Beste bereik via Instagram.

Facebook carrousels

Facebook & Instagram stories

Meer dan 160.000 videoviews.

Landingspagina: 28.705 unieke
bezoekers en 44.745
paginaweergaven;
Op Google werd het meest
gezocht naar 'Uiteten Veluwe';
De meeste kliks vonden plaats bij
het zoekwoord 'Uitjes Apeldoorn';
+- 80% van het verkeer komt via
mobiel terecht op de website;
Meest betrokken doelgroep: 55-
64 jaar;
Het overgrote gedeelte van het
websitebezoek komt uit
Gelderland.

Video

Google en website



Conclusie
Ondanks dat we enige tijd later zijn gestart met het
onder de aandacht brengen van het aanbod en de
(her)opening van Paleis Het Loo, hebben alle ingezette
middelen een bovengemiddeld goed bereik opgeleverd.
De online campagne was zeer succesvol en ook de
offline campagne zorgde voor een hoge zichtbaarheid.
Vooral de online campagne heeft hoger gescoord dan de
prognose.

De Koninklijke Veluwe campagne loopt met SEA het
gehele jaar door en in het najaar van 2022 zal er een
najaarsampagne worden uitgevoerd. In het najaar zal het
aanbod, de Veluwe, Apeldoorn en Paleis Het Loo
nogmaals groots onder de aandacht worden gebracht
d.m.v. een online campagne, advertenties en advertorials.




