
Meer informatie of inschrijven als partner?

Wilt u de Duitse gast het komende
jaar (weer) ontvangen?
Word dan partner van Das Andere Holland |Overijssel

WEERRIBBEN-wIEDEN

Ijsseldelta
Vechtdal

Salland Twente
Overijssel is zeer populair onder Duitse vakantiegangers. En wordt met het jaar
steeds populairder. De Duitser komt hier graag voor een lang weekend en voor
een dagbezoek. Als MarketingOost gaan we vanaf dit jaar zelf Overijssel onder
de aandacht brengen in de Duitse buurregio’s Nordrhein-Westfalen en
Niedersachsen. Een gebied waarin we tientallen miljoenen Duitsers kunnen
bereiken. 

Dit doen we onder de naam Das Andere Holland door middel van online en
offline campagnes. Het doel is om de Duitse bezoeker te overtuigen om
Overijssel te bezoeken voor een vakantie of dagbezoek. U kunt zich aansluiten
bij Das Andere Holland en uw bedrijf / organisatie onder de aandacht brengen
bij onze Oosterburen door partner te worden van Das Andere Holland.

→  Word partner van Das Andere Holland en profiteer mee!

DOel: inspireren, informeren en activeren

Doelgroepen *

Word partner en profiteer mee!
Wilt u meer kennis opdoen over de Duitse markt? Meer
Duitse bezoekers ontvangen? De Duitse bezoekers beter
bedienen? Meld u dan aan als partner van Das Andere
Holland. 

Waarom werk maken van de Duitse markt? 
 → Een groot afzetgebied op korte reisafstand wat    
      enorme kansen biedt.
 → De Duitser heeft een hoger bestedingspatroon. 
 → De Duitser heeft afwijkende vakantieperiodes en 
      nationale feestdagen t.o.v. de Nederlander.
 → Steeds meer Duitsers bezoeken Nederland.

Basispakket - €150

Offline zijn we zichtbaar in relevante dagbladen en
magazines (nog te bepalen). We kopen (online)
advertorials in waar platform Das Andere Holland
gepromoot wordt. 
Online zijn we zichtbaar via o.a. social media en
advertorials. 

Wat krijgt u hiervoor? 

→ Bedrijfspagina voor 1 jaar in 1 rubriek naar keuze
     (beeld, tekst en doorlink naar eigen (Duitstalige) 
     website) zichtbaar op das-andere-holland.de
→ Bezoekers per maand platform: 46.500 
→ Uw locatie lift mee via veel offline en online 
     promotie

** Basispakketten worden automatisch verlengd. 

**

Mail naar Lisanne Post (lpost@marketingoost.nl) of neem
contact op met uw gebiedsadviseur.

Nederland wordt door 9 op de 10 Creatives overwogen als
vakantiebestemming. Een stedentrip, een culturele vakantie en het
bezoeken van bezienswaardigheden zijn de belangrijkste type
vakanties waar Nederland voor wordt overwogen. 

Creatives: 
Idealisten met een open blik naar de wereld, die zelfontwikkeling en
cultuur belangrijk vinden. Milieubewust en willen graag verborgen
plekjes bezoeken. 

Nederland wordt door 8 op de 10 Socializers overwogen als
vakantiebestemming.  
Voor Nederland zijn de bezienswaardigheden, natuur en het
stadsleven (city life).

Socializers: 
Structuurzoekers, die houden van entertainment, vrijheid en
familiewaarden. Ze genieten van de kleine dingen in het leven. Ze zijn
modern, maar houden tradities wel in ere. 

* Op basis van het internationale segmentatie Glocalitiesmodel van NBTC 

https://nbtcmagazine.maglr.com/glocalities/segmentatiemodel-glocalities

