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Uitgangssituatie
Hoe zette Almere zichzelf in de markt als 

verblijfsbestemming begin 2021?



Uitgangssituatie | strategie & communicatie

Uitdagingen

• Generiek: communicatie enkel gericht op specifieke activiteiten en interessegroepen (watersport, 

architectuur, fietsen, wandelen etc.) bij gebrek aan een onderscheidende propositie

• Imago: zowel lokaal als landelijk heeft men een negatief beeld van Almere

• Spreiding toerisme: vooral het centrum wordt bezocht, maar niet i.c.m. het buitengebied en de 

verschillende wijken

Kansen

• Verrassend/underdog: Almere kan, mede door het imago, je verrassen met bijzonder aanbod

• Grote potentiële doelgroep: zowel de regionale als landelijke bezoeker moet Almere nog 

ontdekken en kan verleidt worden tot meerdaags verblijf

• Niche doelgroepen: In Almere is voor ondernemers en inwoners ruimte om te pionieren wat 

resulteert in experimenteel en jong aanbod, interessant voor niche doelgroepen (fotografen, 

kunstliefhebbers, duurzame/milieubewust etc.)



Aan de slag!
Wat maakt Almere een bijzondere 

verblijfsbestemming en voor wie?



Een nieuw merkkompas

Het merkkompas voor Almere City Marketing staat gelijk 

aan de volgende drie kernwaarden:

Jong

Als jongste stad van Nederland is Almere constant in 

ontwikkeling. Almere toont durf en onbevangenheid 

door niet bang te zijn om te experimenteren. 

Open-minded

Almere kent veel nationaliteiten en perspectieven. De 

kleurrijke stad omarmt daarom nieuwe initiatieven. 

Gedreven

Gedreven en vanuit passie wordt hier gewerkt aan 

vernieuwing, verbetering en verduurzaming. Almere 

bouwt aan de toekomst. 

No-go area

Outer core

Inner core



Focus op 2 leefstijlen

Avontuurzoekers

Jonge (tot 35 jaar) citytrippers die in vrije tijd graag 

nieuwe dingen beleven, creatief bezig zijn en 

geïnspireerd willen raken

Harmoniezoekers

Gezinnen met jonge kinderen (tot 12 jaar) die vrije tijd 

gebruiken om te ontspannen en samen plezier te 

maken.



3 verhaallijnen met eigen belevingen en overnachtingsaanbod

Urban minded

80% avontuurzoeker

Architectuur, urban en extreme sports, conceptstores, 

hippe koffie- en lunchtentjes, 

bijzonder overnachten 

Share minded

80% harmoniezoeker

Groepsactiviteiten, actieve uitjes voor het gezin, 

recreatie aan het stadsstrand

Huisjes en ingerichte tenten voor families en 

vriendengroepen

Green minded

80% avontuurzoeker

Activiteiten in de buitenlucht, tiny house tour, slow food 

en vegetarisch/veganistisch eten

Slapen in het groen



Resultaat
Hoe is dit door vertaald naar 

nieuwe fotografie en influencermarketing?



On brand fotografie | beeldtaal ontwikkeling & fotoshoot

Fotografie-kenmerken

Voorbeeld: persoonlijk

Spelen met perspectieven

Voorbeeld: artistiek perspectief



On brand fotografie | before





On brand fotografie | effectiviteit

• Meer interactie: likes, shares en reacties 

op social media

• Lagere cost per click/ cost per follow, dus 

meer resultaat voor hetzelfde advertentie 

budget

• Positiviteit op social media: mensen 

reageren en taggen elkaar met ‘is dit ook 

Almere?’



Influencermarketing | inkijkje programma

Wat was de insteek?

Een 2-daagse instameet met 16 

influencers met focus op 

‘een weekend weg’ voor de 

avontuurzoeker



Influencermarketing | resultaat: bereik



Influencermarketing | resultaat: content



Influencermarketing | resultaat: positieve reacties



Vragen



Dank voor jullie 

aandacht!
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