




Samenwerking

De doelen van het opzetten van een marketingcampagne voor het

centrum van Nunspeet zijn:

• Marktkrimp in fysieke retail voorzien, dus het aantal

bezoekers minimaal handhaven.

• Sterke positie Nunspeet als gevolg van klein 

regionale functie en toerisme, uitnutten.

• Sterke positie Nunspeet centrum als gevolg van divers 

winkelaanbod, bereikbaarheid en gezelligheid uitnutten.

• Kansen benutten, waaronder verlenging seizoen.







Er zijn drie belangrijke groepen te onderscheiden die ieder op

een eigen manier benaderd moeten worden.

Toeristen Lokale bevolking Bewoners randgemeenten

gemeente Nunspeet. met een straal van 15 kilometer 

rondom Nunspeet.
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Om veel bereik te creëren, waarbij inspanningen en succes 

meetbaar worden, stellen we voor om in te zetten op online 

marketing. Met name de verschillende socialmediakanalen.

Voordelen:

Heel gericht targetten van de verschillende doelgroepen.

Het is met social media heel goed mogelijk om te targetten op locatie, 

leeftijd en geslacht.

Ieder socialmediakanaal heeft zijn eigen doelgroep;



Ieder kanaal vraagt om een eigen soort content. Wanneer je 

op een ‘Facebook-manier’ communiceert op Instagram werkt 

dit niet.

Het doel is om aan de hand daarvan gebruik te maken van de kracht

van het centrum van Nunspeet.

• Grote variatie in het winkelaanbod

• Gezellige terrassen

• Goede bereikbaarheid

• Gratis parkeergelegenheid

• Vertrouwd en persoonlijk winkelen

• Evenementen

Dit zijn kenmerken waar het Nunspeetse centrum zich mee 

onderscheidt.



Elk van deze thema’s moet uitgebreid in beeld gebracht 

worden. Per thema moet worden bekeken voor welke 

doelgroep dit van belang is.

Persoonlijk en vertrouwd

is bijvoorbeeld een belangrijk argument voor de lokale 

bevolking.

Grote variatie

is belangrijk voor de bewoners in de randgemeenten en voor de

toeristen.

Gezellige terrassen, variatie en de bereikbaarheid

zijn thema’s waarmee toeristen naar het centrum getrokken 

kunnen worden.





Grote variatie

in winkelaanbod

Presenteren van alle individuele winkels.

Iedere winkel wordt gepresenteerd met foto’s van

gevel en producten.

In beeld brengen van de variatie. 

Bijvoorbeeld met versneld afgespeeld filmpje 

waarin het hele centrum in 1:30 in beeld 

gebracht wordt.



Terrassen

Filmpjes en foto’s

Instagram fotopunt maken bij de terrassen met 

een aansprekend opvallend item waar mensen op 

de foto mee willen. De grote bank is daar 

bijvoorbeeld heel goed voor. Dit vergroot gratis de 

bekendheid van Nunspeet in heel Nederland



Bereikbaarheid en gratis

parkeren

Duidelijke plattegronden, zo eenvoudig 

mogelijk gepresenteerd. Met duidelijke 

aanduiding van de aan- en afvoerwegen, 

blauwe zones en lang parkeren.

Het aantal parkeerplaatsen

(inclusief transferium) promoten.

Bij de gemeente aandringen op gastvrije Boa’s.



Persoonlijk en

vertrouwd

Iedere week een ‘gezicht’ van de winkel in het 

zonnetje zetten. Foto van de medewerker,

kort verhaaltje erbij en op social media plaatsen.

Mensen vragen om hun leukste winkelervaring

met deze medewerker te delen. Dit vergroot 

herkenbaarheid, en zorgt ook voor grotere

betrokkenheid op social media.



Evenementen

Om het centrum van Nunspeet en bijbehorende 

evenementen te promoten zullen wij een

aantal filmpjes gaan maken. Doormiddel van

deze content en beelden zorgen we voor

een bruisende uitstraling van Nunspeet. Deze content 

wordt vervolgens ingezet bij verdere online promotie 

van het centrum en bij geplande evenementen. Daar 

komt bij dat de filmpjes meerdere jaren ingezet 

kunnen worden.

Tot slot wordt er gekeken naar welke doelgroep de 

focus gaat, afhankelijk van wat voor evenement er 

gepland wordt. Per doelgroep worden er bepaalde 

socialmediakanalen ingezet en de content die daarbij 

hoort wordt daar op aangepast. Op deze manier 

zorgen we ervoor dat de boodschap op de juiste 

manier wordt overgebracht naar de juiste doelgroep.



Uitwerking per doelgroep

Thema: Gericht op persoonlijk en vertrouwd.

Op de verschillende kanalen richten we ons op herkenbaarheid.
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• Lokale gezichten

• Lokale winkels

• Lokale verhalen

• Evenementen

Kanalen: Instagram, Facebook en Youtube

Hoe genereren we bereik?

Kleine advertentiebudgetten, vooral door veel interactie te creëren met ’local

heroes‘ zullen er veel volgers en een groot bereik gehaald worden.

Thema: Grote variatie en bereikbaarheid.

• Overzicht van de winkels

• Overzicht van de producten

• Bereikbaarheid in beeld brengen

• Evenementen

Kanalen: Instagram en Facebook.

Hoe genereren we bereik?

Bereik door te adverteren op social media.

Lokale bevolking Bewoners randgemeenten



Gericht op:

• Gezellige terrassen

• Grote variëteit

• Goede bereikbaarheid

• Overzicht van winkels

• Overzicht van de producten

• Bereikbaarheid in beeld brengen

• Evenementen

Nunspeet is verwend met haar toeristen.

Wij denken dat met extra aandacht er nog veel meer toeristen naar

het centrum getrokken kunnen worden.

De laatste jaren is de samenstelling van het type toeristen op de 

parken langs het Veluwemeer aan het veranderen.

Hogere welstandsklasse

De transitie van met name Bad Hoophuizen en Molecaten naar resp. 

Droomparken en Europarcs heeft gezorgd voor een groep toeristen uit een

hogere welstandsklasse.

Waar de parken in het verleden met name in de zomermaanden vol zaten,

is dit nu een grotere periode gedurende het jaar het geval.

• Om de mensen die genieten van een kort verblijf te verleiden om 

naar het centrum van Nunspeet te komen zal er heel gericht

geadverteerd moeten worden.

• Om mensen van het park te krijgen moeten ze verleid

worden met de meest bijzondere winkels en unique selling

points van het centrum.

Toeristen
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Meten van succes

Om objectief vast te kunnen stellen of de

inspanningen bijdragen aan de groei van het

aantal bezoekers, stellen we voor om

klantentellers in het winkelgebied te plaatsen. 

Aan de hand van metingen kunnen we de 

bezoekersaantallen gedurende het jaar in

kaart brengen. Daarmee creëren we een 

referentiepunt. Hiermee kunnen we het resultaat 

meten.

Daarnaast verzorgt Giraffes4Zebras maandelijks 

rapportages met betrekking tot de resultaten van

de social media advertenties.





Brainstorm

• Korte filmpjes per winkel.

(De ondernemer kan dit filmpje later zelf ook gebruiken voor eigen doeleinden.)

• Nunspeets leukste van de week: Gezicht van een winkel

• Per maand een wedstrijd organiseren: Wie maakt het leukste filmpje in het centrum 

in Nunspeet.

• Follow @nunspeetopInstagram – posters en borden bij de ingang van het dorp

• Aanbiedingen combineren met bewijs dat zowel winkel als groepsaccount op social

gevolgd wordt.

• Winkeliers gaan zelf aan de slag met social media.

Ze gaan leren werken met verschillende kanalen. Krijgen uitleg hoe dit moet, en een cursus 

filmpjes en foto’s maken op social media.

• Iedere winkel uitlichten per socialmediakanaal op de eigen bestemde manier.

• Lokale TikTokkers filmpjes laten maken in het dorp.

• Lokale Instagram grootheden een dag het account laten overnemen.

• Verhaal van ondernemers ontsluiten via QR-codes op de etalage. Wanneer 

passanten de QR-code bekijken horen ze het verhaal van de ondernemer.



Het nieuwe beeldmerk geeft de lokale ondernemers een 

gevoel van verbondenheid. Door het gebruik van de 

kleuren van ‘Nunspeet uit de kunst’ en de eikenblad-

vorm van het Transferium is het gelijk herkenbaar als

Nunspeet. Door het beeldmerk

op verschillende plaatsen in de zetten, zowel 

online als offline, creëren we een grote 

herkenbaarheid. Zo zorgen we dat winkelaars 

Nunspeet als hun bestemming kiezen. De vrolijke 

kleuren stralen de kernwaarden van Nunspeet

uit: gezellig, vertrouwd, goed.





Giraffes4Zebras biedt aan om alle deelnemende ondernemers een cursus 

‘Inzet van de verschillende social media’ en

‘Zelf filmen voor social media’ te geven, in groepsverband.

Dit zal het social media gebruik per ondernemer stimuleren 

waardoor de hele campagne versterkt zal worden.

Giraffes4Zebras zal dit voor 3 groepen van 15 man kosteloos 

verzorgen. Locatie- en cateringkosten vallen niet binnen dit aanbod.

Wij zien veel mogelijkheden om het centrum van Nunspeet vaker, 

beter en positiever in beeld te brengen bij alle relevante doelgroepen.

Op een manier die past bij deze tijd.

Niet via folders of advertenties in de krant, maar op de 

socialmediakanalen waar de doelgroepen dagelijks actief op zijn.

Wij zijn uiteraard bereid ons voorstel toe te lichten en mee te 

denken met welke keuzes gemaakt moeten worden.



• Filmpje, foto’s en verhaal per ondernemer

€340 per ondernemer

Individuele
investeringen




