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Voorstellen  

• Tamara Toering : Merkleider Salland 
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• Inge Hendriks: Gebiedsadviseur Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal



Wat doet Salland Marketing?  
Salland Marketing, onderdeel van MarketingOost gaat voor de juiste balans tussen economie en leefbaarheid in 

Salland. Wij richten ons op de vrijetijdseconomie. En dat doen we voor bezoekers, bewoners en bedrijven. 

We bieden vier diensten aan:

1. We verzamelen SMART data die relevante inzichten verschaffen.  

2. We adviseren overheden bij de ontwikkeling van gebiedsvisies. 

3. We stimuleren ondernemers hun aanbod te ontwikkelen, zodat dit aansluit bij de wensen van bezoekers én 

bewoners. 

4. We brengen dat aanbod bij verschillende doelgroepen onder de aandacht. Op regionaal, nationaal en 

internationaal niveau. 

Zo blijft Salland een aantrekkelijke bestemming voor iedereen. 



Voor wie en met wie doen we het?
Voor: 

• Bewoners – recreëren in de achtertuin 

• Bezoekers – regionaal/nationaal/internationaal  

• Bedrijven – gebieds- en aanbodontwikkeling 

Met: 

• Sallandse gemeenten, ondernemers uit vrijetijdseconomie, lokale platforms, 

toeristische platforms, VVV’s & Tourist Info’s, ondernemende instanties en 

ondernemers vanuit sectoren Landbouw/Natuur/Cultuur/Sport/Water, retail en 

horeca, onderwijs, Sallandse bedrijven en instanties als De Kracht van Salland/SBEB/ 

Stimuland/Doorpakken Salland, provincie Overijssel, onderwijs, MarketingOost.



Wat doen we? 
• Leaderplan De Slinger van Salland – 5 iconische fietsrondjes

• Thema’s: NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal, IJssel, Landleven/agro, 

evenementen/uit en cultuur/Hanze.

• Ambassadeurschap: stimuleren samenwerking, pakketten en toolkit

www.verslingerdaansalland.nl/ambassadeur

• Gebiedsontwikkeling: NP en IJsselvallei

• Productontwikkeling: agroplan, MTB plan maar ook fiets- en wandelkaarten en 

arrangementen   

• Branding: website verslingerdaansalland.nl / Facebook/ Salland Magazine / Pers en pr



Terugblik 2020
Door Corona is 2020 een apart jaar geworden en is de uitvoering van het jaarplan anders gelopen. 

• Halverwege maart: online campagnes stilgezet en aantal producten niet kunnen ontwikkelen 

(waaronder UITkrant, Kletspot, arrangementen tbv evenementen). 

• Ipv bezoekers van buiten Overijssel naar Salland te trekken → ondernemers adviezen geven, 

luisterend oor bieden en informeren over regelingen rondom Corona. Ook gemeenten hebben 

we hierin ondersteund en/of met ze gespard.

• Daarnaast ondernemers ondersteund bij het promoten van hun aanbod voor de lokale markt –

voor bewoners. Veelal streekproducten en maaltijden. 

• Resultaat: heel tevreden ondernemers en van 120 naar 140 ambassadeurs!

• Resultaat: heel veel routes gedownload en verkocht (ook aan bewoners).



Terugblik 2020

• Evenementen/UIT: geen UITkrant, geen evenementen…In plaats daarvan ingezet op 

een samenwerking met de SW4D voor een alternatief wandelprogramma. 

• NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal: website www.sallandseheuvelrug.nl is 

ontwikkeld, gelanceerd en continu gefinetuned. Er zijn nieuwe producten ontwikkeld 

in de vorm van algemene flyer, promotieposters, hondenlosloopflyer, Fiets- en MTB 

netwerkkaart Salland. We zijn aangehaakt bij Holland National Parks. Hierdoor 

hebben we in 2020 veel media aandacht gehad voor NP. Daarnaast zijn er in 2020 

nieuwe foto’s gemaakt en is er veel nieuwe content geschreven. 



Publiciteit, o.a.:

• Fietsactief

• Wandel

• Villa d’Arte

• 3 op Reis – Telegraaf

• Lonely Planet

• Noaber

• ANWB

• Columbus



Slinger van Salland

• Wat is de Slinger van Salland? 

• Lancering Slinger van Salland Fietsrondjes in september: Heks van Lettele en 

Landgoederen Heino.

• Gestart met uiting in Fietsactief

• Online aandacht; grotere campagne in voorjaar 2021

• Rondje NPSH, Heeten en (hopelijk) IJssellinie volgen volgend voorjaar



Vooruitblik 2021
Ondanks Corona liggen er mooie kansen voor Salland, want:

• We hebben hier rust en ruimte

• Veel mensen hebben afgelopen zomer ontdekt hoe mooi Salland is 

• Herhaalbezoek 

• De meeste mensen gaan in Nederland op vakantie

• Onze wandel- en fietsroutes zijn erg populair



Vooruitblik 2021
• Salland nog beter positioneren 

• Doelgroep: inzicht en verbindingszoeker

• Nieuwe fiets- en wandelkaart

• Beleefkaart Salland (ovb)

• Salland Magazine 

• Voorjaar/begin zomer: fietsslingers en routes gekoppeld aan thema’s in etalage

• Eind zomer/najaar: wandelen en routes gekoppeld aan thema’s in etalage

• Meer meeliften op VisitOost (ook online) – om persaandacht maar ook leads voor 

ondernemers te kunnen realiseren 



Voorbeelden van samenwerkingen
• Ondernemersverenigingen Olst-Wijhe 

• NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

• Slingers van Salland

• Sallandse Wandelvierdaagse



Brandstory 
Zo eigen, zo thuis 

Zo verslingerd aan Salland 

Tussen IJssel en Heuvelrug, tussen weilanden en landgoederen, tussen heel eigen en alles samen. 

Dit is Salland. Vriendelijk hart van het oosten, glooiend land van doeners en noabers. En bovenal 

streek van alle rust en ’t goede leven. Ons thuis, jouw thuis. In ons Sallandse land zijn we 

verbonden met tradities, verhalen én met elkaar. Trots op wie we zijn, verknocht aan onze 

wortels. Bij ons is gewoon nog heel gewoon en tegelijk heel bijzonder. Dat voel je, in alles wat je 

hier ontdekt en beleeft. Alles, zo eigen, zo Salland. Eindeloos wandelen en fietsen. Van ambacht 

naar oogstfeest, van ontdekking naar verrassing. Binnen en buiten spelen. Ongeremd en 

ongedwongen. Tijd voor een praatje, tijd voor elkaar. Salland is thuis voelen en thuiskomen. Dat 

gevoel herken je meteen. En dan weet je ’t: je bent verslingerd aan Salland. 

• Menti.com code: 4687759



Vragen?



Waarom verslingerd aan Salland? 


