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Als royale en groene stad op de Veluwe,
met een nauwe verbinding met Paleis
Het Loo, verdient de Apeldoornse
binnenstad een topactiviteit die in de
donkere wintermaanden de verborgen
koninklijke parels van de stad in de
spotlights zet. 

De verhalen van het paleis willen we op een
laagdrempelige en eigentijdse manier vertellen aan de
eigen inwoners en de bezoekers uit de regio. Moderne
presentatiemiddelen vormen het middel om deze
verhalen breed te verspreiden, het imago te
versterken en daardoor aantrekkelijker te zijn vanuit
het eigen DNA. 

Wintersferen is een initiatief van Centrummanagement Apeldoorn in het kader van het
project Koninklijke Veluwe. Voor de uitvoering werken Stichting Centrum Evenementen
Apeldoorn (SCEA), Paleis Het Loo, CODA, Stichting ACEC gebouw en Apeldoorn
Partners samen.

.

Aanleiding



Zoveel mogelijk bezoekers in de binnenstad in de
maand december.
Een jaarlijks terugkerend activiteitenprogramma dat
aansluit bij het royale, koninklijke DNA van Apeldoorn
en plaatsvindt op een moment waarin weinig andere
activiteiten zijn. 
Op een laagdrempelige wijze koninklijke verhalen
vertellen en de koninklijke historie van de stad in
relatie tot Paleis Het Loo en de regio tonen. Door het
inzetten van aantrekkelijke presentatievormen wil het
project een breed publiek verrijken met meer
historische context over de plaats waarin zij wonen,
werken en/of recreëren. 
Voor mensen van buiten Apeldoorn wordt het imago
van koninklijke, groene stad op de Veluwe versterkt
en de aantrekkingskracht vergroot.
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Doelstellingen



In de week voor Kerst - om precies te zijn van dinsdag 20
t/m vrijdag 23 december - worden op zes panden in het
centrum bijzondere videobeelden geprojecteerd. In de
audiotour 'Royals in Apeldoorn' ontdek je de koninklijke
historie van Apeldoorn door het beluisteren van de
verhalen van 12 verschillende Oranjes en hun band met
Apeldoorn. 

Als kers op de taart is er op donderdag 22 december een
grote video op het Stadhuis. Dan komt de rijke, koninklijke
geschiedenis namelijk tot leven middels een grote
videoshow op het Stadhuis op het Marktplein: het
Wintersferen Videospektakel. Tijdens deze show worden
videoprojecties gecombineerd met livemuziek en andere
verrassende optredens. 

Toelichting Wintersferen



Ingezette middelen 
Citydisplays

Om een breed publiek te bereiken in
Apeldoorn en omstreken hebben wij
van 5-28 dec en 19-26 december 
 citydisplays ingezet met een call-to-
action naar de videoshow en de
landingspagina. 



Ingezette middelen 
Stedendriehoek binnenstadkrant , flyers

voor bij de ondernemers in de winkel en een
radiocommercial

Beluister hier 
de radiocommercial 

https://www.apeldoornpartners.nl/apeldoorn-vanaf-morgen-13-december-op-de-radio-hier-de-primeur/
https://www.apeldoornpartners.nl/apeldoorn-vanaf-morgen-13-december-op-de-radio-hier-de-primeur/
https://www.apeldoornpartners.nl/apeldoorn-vanaf-morgen-13-december-op-de-radio-hier-de-primeur/
https://www.apeldoornpartners.nl/apeldoorn-vanaf-morgen-13-december-op-de-radio-hier-de-primeur/


Doel: zoveel mogelijk kliks naar de landingspagina
Kanalen: Facebook en Instagram
Looptijd campagne: 6 t/m 22 december
Leeftijd: 25 jaar en ouder 
Regio: woonachtig in Apeldoorn + straal 30 km (excl.
Deventer & Zutphen)

Het doel van de online campagne is het genereren van
bekendheid voor Wintersferen in de binnenstad van
Apeldoorn en zoveel mogelijk clicks en verkeer naar de
landingspagina krijgen. 

Online campagne 



Persberichten 



Het totaalbereik van de social media campagne op Facebook en Instagram
komt uit op             

In totaal is er           keer op de advertenties geklikt. Hiermee hebben we onze
doelstelling (1.560 kliks) dik overtroffen. 

Naast de lage CPC is er relatief gezien ook enorm vaak op de advertenties
geklikt met een gemiddelde CTR (doorklikratio) van 1,30%. Gemiddeld ligt het
CTR op Facebook en Instagram vaak rond de 0,80%. We kunnen dus
concluderen dat mensen bovengemiddeld veel interesse in de advertenties
hebben getoond.

De citydisplays, Stedendriehoek binnenstadkrant en gedrukte flyer door de
binnenstad zijn samen goed voor zo'n                  impressies.

Weeergaves landingspagina uitinapeldoorn.nl/wintersferen: 

Resultaten

294.200 

471.887 weergaves.

12.641

6.118



Bekijk aftermovie Wintersferen 

Bekijk aftermovie Wintersferen Videospektakel

Impressie

https://www.youtube.com/watch?v=RLRRwJWJNMc
https://www.youtube.com/watch?v=WlFdxSuI7gA



