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Afscheid van onderscheidende campagne
‘Niet iedereen houdt van Zeeland. Mooi.’
●
●
●

3 jaar succesvol geweest: met verschillende deelcampagnes, thema’s,
doelgroepen, soorten uitingen
door corona staat toerisme in een nieuw daglicht
tijd voor reflectie: wat is relevant? Wat blijft, wat mag weg, wat komt erbij?

Tijd voor nieuwe onderscheidende campagne
merkbouwen =

nieuw =

blijf wie je bent, dichtbij
het Zeeuwse DNA en merkwaarden

boodschap, tone of voice:
sympathiek, positief

onderscheidend van andere
bestemmingen

kansen voor potentieel andere
bezoekers die verrast zullen zijn

stoer, nuchter, recht voor z’n raap,
authentiek, Land in Zee

Nederlanders die kiezen voor een
vakantie in eigen land

blijf uitgesproken, profiteer van wat
opgebouwd is

Zeeuwen die kiezen voor een
staycation in eigen provincie

verbinding NBTC Holland Marketing
met krachtige beweging ‘Hier moet je zijn’

Gebouwd op inzicht, gevormd tot
overkoepelend campagne-idee

Start van onderscheidende campagne
‘Zeeland. Niet normaal Mooi.’

Met diverse invullingen op het ‘hoe’ van ‘mooi’:
ter illustratie van het campagne concept

voor toerisme, wonen,
werken en ondernemen

Actuele updates & toolkits zijn te vinden op
https://www.zakelijk.vvvzeeland.nl/portfolio/hersteloffensief

Opzet toeristisch hersteloffensief
fase 1: voorlichten &
informatie

coronaperiode

fase 2: inspiratie &
gidsen,
bezoekersmanagement
hoogzomer

Ondernemers
eigen loyale
klanten

toolkit o.a. corona
infographics, Q&A

toolkit o.a. tips rustige
activiteiten, Zeeland
App

Zeeland
marketing
nationaal +
fanbase

thuisblijf tips,
Q&A-meertalig,
ondersteunende
materialen

blogs, social posts
spreiding regio’s/tijd,
zoekmachinemarketing

fase 3: aanjagen herstel
duurzaam toerisme

naseizoen 2020 & voorseizoen 2021

toolkit (deel1) : promomateriaal focus
bestedingen

toolkit (deel 2): promomateriaal focus
verblijf

verblijf NL
verblijf DLD
vtaycation Zeeuwse inwoners

verblijf BLG

dagtoerisme

Actuele updates & toolkits zijn te vinden op
https://www.zakelijk.vvvzeeland.nl/portfolio/hersteloffensief

Toolkits ondernemers: middelen en tips
●
●

gratis en rechtenvrij gebruik van de toolkits fase 1 t/m 3
promotie toolkit fase 3
○
○

●

brede serie campagne-uitingen:

deel 1 stimuleren van activiteiten, bestedingen en verblijf
deel 2 stimuleren van verblijf
universeel formaat 1080x1080 pixels voor online gebruik, bv. als Facebook- of Instagrampost,
schaalbaar als banner op eigen website en voor e-mail

tips voor gebruik:
○
○
○

gebruik bij teksten de toevoeging van de hashtags en tags: #zeelandnietnormaalmooi
#hiermoetjezijn #hiermoetjezijninzeeland @vvvzeeland
sluit qua ‘tone of voice’ aan bij het Zeeuwse DNA en stem de boodschap af op uw doelgroep
bekijk ook de overzichtspresentatie uit de toolkit voor andere inspirerende
voorbeelden voor inzet in communicatie en productaanbod/-ontwikkeling

fictieve voorbeelden
ter illustratie

Actuele updates & toolkits zijn te vinden op
https://www.zakelijk.vvvzeeland.nl/portfolio/hersteloffensief

Overige informatie
●

Diverse marketingcampagnes via VVV Zeeland (t/m eind december 2020) en
nieuwe Zeeuwse Marketing Organisatie (ZMO in oprichting, per 1 januari
2021)
○
○
○

●

Nederland: diverse media middelen en uitingen, waaronder online en social advertising en
outdoor
Duitsland: doorvertaling naar lokale ‘tone of voice’, met online en redactionele/PR campagne
België: nog geen concrete doorvertaling van het ‘Zeeland. Niet normaal Mooi.’ concept.
Wel een imagocampagne: ‘culinaire campagne Vlaanderen’ (in overleg met NBTC en
regiopartners verschoven naar verre najaar ivm code oranje)

Aanhaken met andere uitingen of inzet via andere (media)kanalen? Op
aanvraag, bijvoorbeeld:
○
○
○

toegespitste/thematische campagnes door ondernemerscollectieven of samenwerkende
branches
afgeleide regio- en/of citymarketingcampagnes door (samenwerkende) gemeenten / lokale
marketingorganisaties
individuele ondernemer uitingen

