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 Data & Onderzoek
 Branding
 Aanbodontwikkeling
 Vraagontwikkeling



https://youtu.be/lJvSkgH8fLo

https://youtu.be/lJvSkgH8fLo


Corona: 
Actuele informatie: 

Kennisplatformoost.nl
NBTC.nl
Toerismevan.nl
Marketingoost.nl

https://www.kennisplatformoost.nl/dashboard/
https://www.nbtc.nl/nl/home/coronavirus/feiten-cijfers/monitor-impact.htm
https://www.toerismevan.nl/nieuws/coronacrisis/
https://www.marketingoost.nl/nl/corona-dossier/


Bewonersonderzoek eind 2019: 
- trots op hun stad als Hanzestad: 3.9 (schaal 1-5)
- Nog niet veel bewoners ervaren profijt van toerisme 

1.8 (schaal 1-5)

Naamsbekendheid Hanzesteden flink gestegen in 4 jaar:
- 20% groei op NL markt
- 15% groei op DU markt
- 10% groei op BE markt







• Storytelling Hanzesteden: eind dit jaar 
animatiefilmpje over Hanze: 

Wat is het belang van de Hanze geweest vanuit 
historisch perspectief > 

mogelijkheden voor doorontwikkeling





• Pers/ Pr: geen doorgang in 
voorjaar. Nu weer opgestart, 
ontwikkelingen Covid blijven 
monitoren



BNNVARA “3 Op Reis” NPO Radio2 
Op “Wereld-
steden-dag” 
31 oktober 
werd Insta-
grammer 
Eliane Roest 
geïnterviewd 
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Grensoverschrijdende 

samenwerking Hanzesteden

toen en nu



• Productontwikkelingsideeën studenten

• Uitwisselingsbijeenkomsten

• Informeren thema Hanze

• Materiaalontwikkeling (cadeaupapier, 

zadelhoesjes, etc.)



• Subsidiemogelijkheid voor 

ondernemers in de Hanze corridor

• Hanzebier, arrangement, Hanzeworst, 

Hanze kwartet

• Nu met 16 deelprojecten aan de slag







• Fietsroute

• Met daaraan gekoppeld allerlei 

belevingen

• Kaarten, brochures, apps

• Muurschilderingen?



• In gesprek met LFP

• In gesprek met Routebureaus

• Planning? Eind maart



• 16 deellussen

• Elk met een eigen verhaal 



• Als basis de eerder gecreëerde belevingen

Nu al: 

• camper freelife testtour

• Camper brochure

• Hanse jugend fietstrip

• Grote werk moet nog komen



Scholing voor front office medewerkers

– Cultuurverschil

– Taal

– Wat is de Hanze, waar komt het vandaan

– …

En toen… corona
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- Haalbaarheidsstudie Hanze Experience
- Onderzoek haalbaarheid internationale trekker en de 
kansen voor de IJsselkogge daarbinnen

- Hanzejaar 2023
- Concept verder scherpstellen met werkgroep



Juni Niet voor juli Niet voor september Niet voor 2021Maart



*Hier in dit land, hier in deze regio, hier in de Hanzesteden
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Waar staan we nu met de Hanzesteden? 

 Campagne Hanze specifiek
 Socializers & Creatives
 PR & Influencer marketing
 Trade








