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Waar werken we samen aan? 
Het merk ''Waddenzee Werelderfgoed'' versterken: kust, zee & eilanden 
 
Doel: 
§  Juiste doelgrepen aantrekken op de gewenste momenten 

 
§  Focus op kleinschalig kwaliteitstoerisme (geen massa toerisme) 

 
§  Lokale organisaties betrekken, welzijn in het gebied stimuleren 

 
§  Aandacht en betrokkenheid natuur versterken 

 
§  Verbeteren werkgelegenheid & inkomsten 
 



Welk gebied vermarkten we? 





Marktbewerking: stap voor stap gasten werven 
Per doelgroep een marketingprogramma 



Verhalen verbinden de regio's, 
inspireren tot een bezoek 

§  Verhalen vertellen wie je bent 
§  Verhalen laten je verbeeldingskracht (op)leven 
§  Kern van verhaal is de identiteit van je gebied 
§  Zorgen voor eenheid, verbintenis en herkenning, zowel lokaal als bij 

je doelgroep 
§  Zorgen voor emotionele verbinding tussen ondernemer en gast 



In zes jaar bouwen we 
verschillende verhaallijnen 

Start dit najaar 2018 met twee verhaallijnen 
1.   Watererfgoed: leven op de grens van land en zee 
2.   Waddenzee Werelderfgoed: mooiste natuurgebied 
 
Komende jaren volgen nog: 
§ Landschap vol inspiratie: kunst, cultuur, bezinning en religie 
§ Smaak van de Wadden: streekeigen producten 
§ Dag en Nacht van het Waddengebied 
§ Een vruchtbaar landschap (visserij & landbouw) 
§ Militair erfgoed, o.a. Atlantikwall 
	
	



Welke verhalen ga je  
ervaren in de Waddenregio? 

§  Loop over de bodem van de zee 

§  Proef een Waddenproduct 

§ Onderga de historie van duizenden jaren kustbewoning en maritiem leven 

§  Sta oog in oog met flora en fauna 

§  Ervaar de zonsondergang en donkerte van de nacht 

§  Bezoek één van de eilanden 

§  Laat je inspireren door Waddenkunstenaars 
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Stap-voor-stap ontwikkelen 
Waddenbrede aanpak 



§  Najaar:  Introductie en afstemming met elke regio 
Verzamelen verhalen en routes uit elke regio 

§ Winter:  Regionale bijeenkomsten voor alle stakeholders 
  Afstemmen campagne met regionale aanjagers 
  Bouwen website en route app 

§ Maart ’19:  Lancering website  

  Start doelgroep campagnes (focus op pers/ PR en online)  
  Start online toolkit voor stakeholders, met onder meer: 
  1.  Verhalen (txt, foto, video), inclusief vertalingen (ENG-DUI) 
  2. Rechtenvrij promotiemateriaal (bijv. wandfoto, stickers) 

	

Waar werken we samen aan? 









Hoe op de campagne aanhaken? 

1.  Verhalen, routes en evenementen 
2.  Concrete thema producten (pers/touroperators ITB) 
3.  “Open dag locatie“ tijdens Dag van het wad” 29/30 juni a.s. 
4.  Informatieve nieuwsbrief: visitwadden.nl/trots 
5. handige online toolkit voor je eigen marketing 

•  foldermateriaal via website te bestellen 
•  gratis en rechtenvrij beeldmateriaal, video’s en verhalen 

6. “Ambassadeurs” met relevante achterban betrekken bij campagne 
…. 
Via regio-aanjagers 
Meer info: www.visitwadden.nl/trots   
	





Vragen? Suggesties?

roger@merkfryslan.nl


