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Vraag 
Verblijven in Hof van Twente promoten t.b.v. de voorjaarsvakantie 2019 

Idee:  
Hapklare arrangementen voorschotelen, deze delen via diverse kanalen 

en afvangen via een boekingssite (onepage)  

De campagne is gericht op het aanprijzen van diverse arrangementen gericht op 6 pijlers. 

Periode: 
6 weken in het voorjaar 2019 

Doelgroep: 
Volwassen/gezinnen in de leeftijd van 25 tot ca. 70 jaar.  

Woonachtig in de provincies, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 
Met interesse voor o.a. de volgende thema’s; cultuur, evenementen, culinair, activiteiten, kindvriendelijk en overnachten. 

Met een verfijning op hobby’s zoals: golfen, wandelen, fietsen en mountainbiken, kunst en natuur.



AANPAK > HOFHOPPEN

Campagne ‘HOFHOPPEN’ gericht op het aanprijzen van diverse hapklare arrangementen gericht op 6 pijlers.  

 • evenementen (één of meerdere evenementen spelen de hoofdrol)  

 • culinair (idem) 

 • activiteiten (idem) 

 • kinderen (idem) 

 • kunst / cultuur (idem)

Deze arrangementen worden aangeboden op een landingspagina. Het liefst met een vast prijs of concrete indicatie afhankelijk van persoonlijke wensen. 

Deze 6 hapklare arrangementen worden aangeboden op een landingspagina. Het liefst met een vast prijs of concrete indicatie afhankelijk van persoonlijke wensen. De 
arrangementen worden meteen volg tot leven gebracht. Het “consumeren" van Hof van Twente in beeld. Wellicht onder de noemer Hofhoppen. Ofwel een arrangement 
bestaande uit verschillende onderdelen in verschillende kernen. Kortom bezoeker ontdekt de Hof van Twente. 

Per arrangement spreken we een doelgroep aan. In dit geval 6.  

Maar om te beginnen, kunnen we wellicht beter focussen op bijvoorbeeld de 2 belangrijkste doelgroepen en de rest besteden aan remarketing (google adwords/
beeldadvertenties). Ofwel richten op reeds actief zoekenden. Bijvoorbeeld Bed&Bike (Deelname fietsvierdaagse en overnacht in Hof van Twente en combineer het met….) 
of overnachten in Twente, of wandelen in Twente, B&B in Twente, etc…. Deze zoekopdrachten (doelgroep) volg je dan met een beeldadvertentie (onze campagne) op een 
site waar ze vervolgens naar toe gaan of dagen later nog eens gaan bezoeken.  

Een highlight uit het arrangement moet de trigger zijn/worden. Zo concreet mogelijk.  

Zo krijg je een mooie mix en werk je aan de naamsbekendheid van Hof van Twente en biedt je inspiratie/voer om een Hof van Twente arrangement te boeken. Via de VVV/
Hofmarketing zal het arrangement dan te boeken/regelen moeten zijn. Of dat bezoekers rechtstreeks verder kijken. Maar dan wordt er wel actief reclame gemaakt voor 
recreëren in Hof van Twente. 



Doelgroep 1. Culinair 

Taal: Nederlands 

Personen die hier wonen 

- Noord Holland 

- Utrecht 

- Zuid Holland 

Leeftijd en geslacht 

- 30 - 70 

- Mannen en vrouwen 

Doelgroep Culinair gericht op 

- Ouders met kinderen (8-12) 

- Ouders met tieners (13-18) 

- Ouders met volwassen kinderen (18-25) 

Met de volgende interesses:  

- In goede restaurants met lokale producten 

- Food en Wine 

Budget €10 per dag en potentieel bereik:  51.000 personen 

Geschat bereik per dag: 3.400 - 6.800 personen

DOELGROEP > FOCUS



Doelgroep 2. Gezinnen met kinderen 

Taal: Nederlands 

Personen die hier wonen 

- Noord Holland 

- Utrecht 

- Zuid Holland 

Leeftijd en geslacht 

- 25- 48 jaar  

- Mannen en vrouwen 

Gericht op:  

- Mensen met schoolgaande kinderen  

- Ouders met kinderen  

- Ouders met kleuters 

- Ouders met peuters 

- Speeltuin 

- Dierentuin 

Met de volgende interesses: 

- Kamperen 

Budget €10 per dag en potentieel bereik:  110.000 personen 

Geschat bereik per dag: 2.900 - 5.900 personen 

Vaak is het slim om ook te adverteren op Vrienden van Vrienden 

onder de pagina likers. Vrienden hebben vaak dezelfde 

interesses en deze doelgroepen nemen daar veel van aan. 

DOELGROEP > FOCUS
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VLOG/BLOG
Storytelling 

- 6 tot 10 video’s 

- Vlog/Blog door Mirre op Reis 

- Als razende reporter een aantal 

arrangementen consumeren en leuk 

verslag van maken. Ook alle thema’s een 

blog en wellicht een 2 tal combi’s.

De arrangementen worden d.m.v. een vlog en 

blog tot leven gebracht. Het “consumeren" 

van Hof van Twente in beeld door de ogen 

van een vlogger (mirreopreis.nl.) Wellicht 

onder de noemer “de Hofhopper”. 
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http://mirreopreis.nl
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 Verdeling totaalbudget   

• Ideevorming, concept  

• Online campagne 

• Offline (z-card - opmaak/drukwerk) 

• Vlog/Blog (Mirre op reis) 

• Uitrol en beheer v.d campagne (projectmanagement) 

• Reserve (urenpot onvoorzien)

 30 K 

   5 K 

   5 K 

   5 K 

7,5 K 

2,5 K 

   5 K


