
 

M. Groot 16 oktober 2013  

Van VVV naar Regiomarketing-organisatie 
aanpassing van VVV en BCF aan de eisen des tijds 

 

 
 

2013  -   Jaar van de nieuwe start. 

 -   Stappen gezet in verdere digitalisering (o.a. nieuwe site, mobiele site, mijnVVV-app, 

    app-maker,  koppeling met landelijke database NDTRC). 
 

-   Provincie, gemeenten Leisure Board en bedrijfsleven zetten vooral in op:  

    (1) regio (destinatie-) marketing inclusief merkdenken;  

    (2) toekomstbestendigheid, innovatie & duurzaamheid;  

    (3) effectiviteit van de ingezette euro's. 

 

2014 -   Startjaar ontwikkeling van de nieuwe aanpak. Uitgaan van: 

       (1) wat heeft de regio nodig?  

       (2) wat hebben bezoekers, bewoners en bedrijven nodig? 

 

Hoe het beste hieraan uitvoering geven? 

- Vanuit professionalisme; 

- Vanuit kennis van de lokale en regionale dynamiek; 

- In synergie (met bedrijfsleven, gemeenten, nieuwe allianties en andere RVVV's). 

 

Wat te doen?  

De kerntaken herdefiniëren: 

- 'Informeren' van (1) bezoekers en (2) bewoners; 

- 'Inspireren' van (1) bezoekers, (2) bewoners en (3) partners d.m.v.: 

       (1) Content Management ('informatie-taak') van (1) regionale en (2) lokale data; 

          Het verzamelen, bijhouden, beschikbaar stellen en professionaliseren van toeristische informatie. 

      (2) Regio Marketing van (1) regionale en (2) lokale 'parels'; 

          Het ontwikkelen van een sterke merkstrategie (vanuit de lokale DNA) en vervolgens het 

          online en offline positioneren en communiceren van die merkwaarden. 

     (3) Projecten op basis van (1) regionale en (2) gemeentelijke projectfinanciering. 

          Het mobiliseren en coördineren van (regionale en gemeentelijke) projecten en activiteiten  

          variërend van Gastvrije Kop tot ambassadeurs van het landschap. 

  

 

   

 

 

 

 

         

 

 

 

 

htiebie
Notitie
Als het aansluit op de BCF graag Regiomarketing vervangen door gebiedspromotie! Het gebied omvat de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.

htiebie
Notitie
Gebiedsmarketing, produktontwikkeling hoort niet tot de taken binnen het BCF. Dus graag anders formuleren.

htiebie
Notitie
Dit geldt dus voor projectopdrachten gegeven door de drie gezamenlijke gemeenten of de afzonderlijke gemeenten.

htiebie
Notitie
Deze hoort niet binnen de BCF
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      (4) informatie -locaties  

   (5)  punten waar bezoekers & bewoners al komen : brengen van 

          -   informatie (o.a. bij bedrijfsleven en evenementen) 

          -   inspiratie (o.a. met drukwerk, apps en gastvrouwen). 

     (6) Beurzen (2 actief/overig participant, infozuilen (geen nieuwe) 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Samenwerking met het bedrijfsleven?  

       -   Als partners / participanten, in de gezamenlijke ‘strijd’ (VVV, gemeente, provincie,  

         ontwikkelingsbedrijf NHN) om top 3 van destinaties te worden (2025) 

-       Bieden van 'partnership-pakketten' (€125,- + €300) en 'ambitie pedalen' in de vorm van  

        actiematige en krachtige media-acties en campagnes.  

       -   'Lokaal denken' & 'regionaal presenteren'  

       -   Samen de ambitie vormgeven, o.a. ontwikkelen van inspirerende MOOD Magazines per  

         seizoen. 

       -   Facebook campagnes, guerrilla marketing, (regionale) tv en radio etc. 

 

Hoe relatie met gemeenten?  

-    Als partners / participanten, in de gezamenlijke ‘strijd’ om top 3 van destinaties te worden (visie 

Leisure Board 2025) 

-        Als mede-realisator van de beleids- en programmadoelstellingen. Bijvoorbeeld op het    

         gebied van:    

          -   identiteitsversterking; 

          -   gebiedspromotie (incl. cultuurhistorie); 

          -   werkgelegenheid (minimaal behouden en zo mogelijk vergroten); 

          -   recreatieve routes (ontwikkeling en vermarkting); 

          -   innovatie & duurzaamheid (toekomstbestendig aanbod en ondernemerschap). 

 

 

 

.  

htiebie
Notitie
De punten 4, 5 en 6 horen onder punt 1 thuis. Als deze afzonderlijk genoemd moeten worden kunnen ze als voorbeeld aan punt toegevoegd worden. 

htiebie
Notitie
Overlap met destinatiemarketing. Hoort niet thuis in BCF

htiebie
Notitie
kan verwijderd worden, valt onder eerder genoemd puntje 2

htiebie
Notitie
produktontwikkeling past niet binnen BCF. Vermarkting van het bestaande wel. Dit laatste valt dan onder puntje 2.

MAR
Note
behoort niet bij dit bcf




