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Aantallen zijn totalen van diverse accounts:
Facebook: Haarlem + Visit Haarlem + Haarlem kids +
Kerstmarkt
LinkedIN: HM + HCB

Bron: Toeristisch Bezoek aan Steden, NBTC/NIPO 2019

Nationale dagbezoeker Haarlem
€56,30 (tov €40,10 landelijk)
Bron:
Toeristisch Bezoek aan Steden, NBTC/NIPO 2019

Nationale meerdaagsbezoeker
Haarlem: € 96,62
Bron:
Toeristisch Bezoek aan Steden, NBTC/NIPO 2019

18 Verwachting partners

Drukste maanden
1. Q3 (jul-sep)

€40

20 Algemene Voorwaarden

2. Q2 (apr-jun)
3. Q4 (okt-dec)
4. Q1 (jan-mrt)
Bron: Toeristisch Bezoek aan Steden, 2019

17 Marketing middelen

Gemiddelde besteding
bij evenement in de stad
Bron: Onderzoek Inkomend Toerisme (2014)

21 Team

STAD VAN

Meesters &
						 Makers

Voorwoord
Haarlem is onverminderd populair, dat blijkt wel uit het aantal bezoekers
en congressen in onze stad. Sinds maart 2020 is er echter sprake van
een ‘nieuwe’ tijd. Dat brengt uitdagingen met zich mee maar nodigt ook
uit met een frisse blik te kijken naar onze visie op destinatiemarketing.

Haarlem heeft op het gebied van gastrononie, cultuur, winkels en haar
ligging ongekend veel te bieden. Onze ambitie is de kwaliteitsbezoeker
van buiten de regio aan te trekken en deze langer in Haarlem te laten
verblijven. In 2021 zullen dit voornamelijk nationale bezoekers zijn.
Onze horizon reikt echter verder: de plannen die we nu maken kunnen
we uitrollen zodra de tijd rijp is om weer buitenlandse bezoekers te
kunnen ontvangen. Zo zijn we als één van de eerste steden in Nederland
bezig met een online ticketsysteem voor onze stadsbezoekers- en
partners. Daarnaast vervult duurzaamheid een belangrijke rol in onze
stadsmarketing en is het verhaal van de Gouden Eeuw nog altijd
springlevend.

Haarlem Marketing kijkt er naar uit om samen met u, middels de
nieuwe toeristische visie van de Gemeente, onze ambitie waar te
Zilver Spaarne, middernacht
Een grijze gloed streelt de straten
De boten, je haren, het nog warme gras
Temidden van de mist, gelukkig verlaten
Verlegen zwijgend, schuw als ik was

maken. Zo kunnen we onze doelgroep verleiden om Haarlem niet
enkel te bezoeken maar vooral ook in onze stad te verblijven. Om dat
te bereiken doen we graag een beroep op u. Wij hebben u hard nodig
om gezamenlijk de belangen van de (zakelijk) toeristische sector te

Jij was ook al nooit zo’n prater
Je omhelst me en je lacht
De maan kijkt weif’lend op uit ‘t water
Zilver Spaarne, middernacht

bewaken en het verhaal van Haarlem te vertellen.

Marvyn Koning - winnaar Poëziewedstrijd 2010 van het Stedelijk Gymnasium
Te bewonderen op Lange Veerstraat 51

Anne-Marije Hogenboom
Directeur Haarlem Marketing
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OVER

LEEFSTIJLVINDER

Haarlem
Marketing

Doelgroepen
Haarlem

Wij zijn dé verbindende marketingorganisatie van Haarlem voor

AVONTUURZOEKERS

destinatiemarketing. In samenwerking met publieke en private partijen

Deze avontuurlijke en creatieve recreanten doen lekker hun eigen ding.

zetten we Haarlem op een eenduidige en inspirerende manier op de

Ze zijn voor veel in, zolang het een nieuwe ervaring is of bijdraagt aan hun

kaart. Onder Haarlem Marketing vallen tevens het Haarlem Convention

zelfontwikkeling. Ze zijn ruimdenkend en willen het ‘echte’ leven ervaren, in

Bureau, VVV Haarlem en Anno Haarlem.

alle rijkheid. Bijvoorbeeld in een museum, in de natuur, of in een cursus waarin
ze nieuwe dingen opsteken.

KERNWAARDEN
STIJLZOEKERS

Haarlem is: SMAAKVOL , SFEERVOL, STIJLVOL.

Stijlzoekers zijn zelfverzekerde en doelgerichte recreanten. Harde werkers

FOCUS

met ambitie en ondernemingsdrift.: ‘Work hard, play hard’. Verwend worden,

•

On- en offline stadspromotie in binnen- en buitenland

luxe en comfort zijn dan ook zeer belangrijk. En daarbij: het sociale gebeuren

•

Gastheerschap

moet kloppen.

•

Onderzoek + monitoring

•

Samenwerking + netwerk

PLEZIERZOEKERS

•

Informatievoorziening + advies

Je ziet ze veel op festivals en evenementen, maar ze pakken ook graag samen

•

Congres, meeting + evenement acquisitie

een filmpje. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd en gezelligheid kent
geen tijd. Gekke dingen doen en vermaakt worden. Feesten, de hort op met

MISSIE

een groep vrienden, daar maak je ze gelukkig mee: zijn waar het gebeurt.

in plaats van kwantiteit. We bewaken het kwetsbare evenwicht tussen de
leefbaarheid van de stad voor bewoners én de levendigheid voor bezoekers.
We trekken doelgroepen aan die passen bij Haarlem. We verleiden hen
meerdaags te verblijven en naar ons terug te komen. Dit is Haarlem.
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campagnebeeld ‘Haarlem Bloeit’ 2020

Haarlem kiest voor duurzaam toerisme. We varen een koers van kwaliteit

INTERNATIONALE BEZOEKER
Internationale bezoekers (en de thema’s van zakelijk bezoek) dienen aan te
sluiten op de doelgroepprofielen plezier-, avontuur- en stijlzoekers. Tevens
dienen zij te matchen met Haarlem op het gebied van onze kernwaarden en
pijlers (zie pagina 6).
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PARTNERPAKKETTEN

Overzicht

PARTNERPAKKETTEN

Inhoud

HM = Haarlem Marketing (hotels zonder congresfunctie, restaurants/cafés, clubs/podia, festivals/evenementen, toeristische toeleveranciers)
HW = Haarlemse Winkels (winkeliers)
HCB = Haarlem Convention Bureau (evenementenlocaties, vergaderlocaties, hotels met vergadermogelijkheid, restaurants met private dining,
zakelijke toeleveranciers)
RESTAURANTS EN CAFÉS
Groot

vanaf 100 couverts

Middel

50 tot 100 couverts

Klein

tot 50 couverts

WINKELS

HM pakket

HW pakket

HCB pakket

01

Onderdeel van marketinguitingen (waar mogelijk, on- en
offline artikelen op zakelijke platformen zoals High Profile
Events)

–

–

�

02

Deelname aan hoogwaardige kennis- en inspiratiesessies

–

–

�

Groot [ Brandstore ]

> 200 m2

Klein [ Boetiek ]

< 200 m2

03

Onderdeel van marketingcampagnes gericht op de
zakelijke markt, waar mogelijk

–

–

�

Groot

vanaf 750 personen

04

Vermelding haarlemconventionbureau.nl

–

–

�

Middel

200 tot 750 personen

05

Vermelding visithaarlem.com

Klein

tot 200 personen

�

�

–

06

Folder- en infoverstrekking via VVV

�

�

–

07

Toeristische folders / plattegronden tbv uw klanten/gasten
*

100 folders +
5 scheurblokken
plattegronden *

advertentieruimte
gouden straatjes
boekje

–

08

Exposure via social media (mits nieuwswaardig)

�

�

�

09

Uitnodiging voor haringparty en jaarlijkse netwerk- en
partnerbijeenkomst

�

–

�

10

Nieuws met o.a. trends, info doelgroepen en
bezoekersaantallen op het gebied van toerisme en
Haarlemse ontwikkelingen

�

�

�

11

10% korting op een groepsstadswandeling met gids
(max. 15 personen) via VVV

�

–

�

12

Gratis stadswandeling voor (receptie) personeel van hotels
(max. 4 personen, 1x/jaar in laagseizoen)

�

–

–

13

Gebruik van beeldbank en beeldmerk Haarlem Marketing

�

�

�

14

Onderdeel van persbezoeken tbv free-publicity
(waar mogelijk)

�

�

–

15

Zichtbaar op diverse (inter)nationale media uitingen
(tijdschriften, reisgidsen) (waar mogelijk)

�

�

�

klein €300
middel €500
groot €700

klein €250
groot €700

klein €500
middel €1000
groot €1500

CLUBS EN PODIA

FESTIVALS EN EVENEMENTEN
Groot

vanaf 30.000 bezoekers

Middel

10.000 - 30.000 bezoekers

Klein

tot 10.000 bezoekers

TOELEVERANCIERS
Groot

vanaf 10 FTE

Middel

5 tot 10 FTE

Klein

tot 5 FTE

CONGRES- EN VERGADERLOCATIES
Groot

> 500 personen

Middel

200 - 500 personen

Klein

< 200 personen

HOTELS

INVESTERING

Groot

vanaf 100 kamers | € 2500

Middel

50 - 100 kamers | € 1650

Klein

tot 50 kamers | € 995

Bedragen zijn excl. BTW

INVESTERING
- Bedragen zijn excl. BTW
- Hotels zie pagina 10

* Hogere aantallen mogelijk tegen kostprijs ** Looptijd partnerpakket tot 31 december 2021
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2021

2021

HM Pakket

HW Pakket

Haarlem Marketing lanceert diverse campagnes per jaar waarbij zij

Haarlem is een stad die eigenlijk alles heeft. Ook op winkelgebied is het

de verbindende rol vervult tussen het culturele, gastronomische en

the place to be. De stad biedt een verrassend, veelzijdig winkelaanbod

winkelaanbod in de stad. Wij ambiëren campagnes waarbij de stad

voor een diverse doelgroep.

als geheel één consistent verhaal uitdraagt naar haar bezoekers

bewoners en bezoekers om Haarlem te ervaren. Haarlem Marketing

en bewoners. Doormiddel van de campagnes verleiden we onze

draagt zorg voor de collectieve marketing van retail in Haarlem middels

doelgroepen om in Haarlem te verblijven en ons herhaaldelijk te

hoogwaardige on- en offline campagnes, zoals het promoten van de

bezoeken.

Gouden Straatjes. In de BIZ zijn wij verenigd met de ondernemers om

Wij informeren en enthousiasmeren

sámen te werken aan meer bezoekers, langere verblijven en hogere

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

bestedingen in de binnenstad.

•

Verbinden van stakeholders in de stad

•

Promotie van Haarlem via een breed scala aan communicatiemiddelen,

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

zowel online als print en outdoor media

•

Verbinden van stakeholders in de stad

Kennisplatform voor relevante informatie zowel online als offline

•

Informeren en inspireren van bezoekers aan Haarlem

•

Campagnes voeren die een stadsbrede aantrekkingskracht hebben

•

investering
HM pakket
zie pagina
11
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investering
HW pakket
zie pagina
11
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2021

HCB Pakket
Het Haarlem Convention Bureau (HCB) heeft als missie de regio Haarlem
in de spotlights te zetten als zakelijke bestemming voor meetings,
evenementen en congressen, om zo de lokale economie te stimuleren. HCB
legt verbinding tussen Haarlemse ondernemers, bedrijven en congresen vergaderlocaties en koppelt deze aan (potentiële) opdrachtgevers.
Onafhankelijk informeert, adviseert en inspireert het HCB opdrachtgevers
bij de zoektocht naar de best passende locaties in Haarlem en omgeving.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?
•

(Inter)nationale promotie van zakelijk Haarlem e.o. via een breed
scala aan marketingactiviteiten, zowel on- als offline

•

Verbinden van zakelijke stakeholders in regio Haarlem

•

Organisatie van netwerk- en partnerbijeenkomsten, FAM-trips

investering
HCB pakket
zie pagina
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LETS START SOMETHING

PAKKET

MARKETING

Haarlem Marketing werkt er, samen met haar partners, aan om bezoek

Haarlem Marketing heeft als hoofdtaak het gezamelijke verhaal van Haarlem

naar regio Haarlem te stimuleren en de pijlers van de stad onder de

te vertellen waarbij onze merkwaarden centraal staan. Dit doen wij door

aandacht te brengen; cultuur, gastronomie, winkelen en de ligging. De

het on- en offline promoten van activiteiten en evenementen binnen onze

stimulatie van bezoekers naar de regio draagt bij aan de economische

citymarketing strategie. Daarnaast vergroten wij de zichtbaarheid van de stad

spin-off van de stad. Om deze positieve lijn vast te houden is het belangrijk

en onze partners bij de juiste doelgroepen. Wij bereiken deze doelgroepen

dat we samenwerken. Een breder draagvlak vergroot onze slagvaardigheid

(bewoners, bezoekers en zakelijke partners) met behulp van onze marketing

en daarmee het resultaat voor de stad en onze partners.

(communicatie) middelen. Hieronder een overzicht van onze beschikbare

Ambassadeurs

Middelen

middelen.
Een goed imago van de plaats van vestiging en een optimaal klimaat voor
bedrijven is in het voordeel van elke onderneming in onze stad. Verder is
een bloeiend bedrijfsleven de basis voor een levendige stad, die een hoge
tevredenheid met zich meebrengt onder haar bewoners (waaronder velen
van de werknemers van de bedrijven).

Onze ambitie is om de samenwerking op te zoeken met bedrijven die
gevestigd zijn in de regio Haarlem en die tevens het grotere belang van een
sterke positie van de regio Haarlem delen. Haarlem Marketing investeert in
een toekomstbestendige samenwerking zodat een sterk fundament gelegd
wordt voor het merk Haarlem. Hiermee wordt de aantrekkingskracht
naar de stad vergroot voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

investering
ambassadeurspakket:
€ 2500 / jaar

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Middel
visithaarlem.com
UITagenda
linkedin.com/haarlemmarketing
linkedin.com/haarlemconventionbureau
facebook.com/visithaarlem *
instagram.com/visithaarlem
HM Partners Nieuwsbrief
UIT-nieuwsbrief
HCB Partners Nieuwsbrief
HCB MICE acquisitie Nieuwsbrief

Bereik
900.000 b./jr (uniek)
100.000 b./jr (uniek)
1.415 volgers
450 volgers
14.000 likes
11.000 volgers
1x/maand
4.000
1x/maand
1x/kwartaal

Prijs
incl
incl
incl
incl
incl
incl
incl
incl
incl
incl
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12
13
14
15
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Actieve VVV/Anno Haarlem promotie**
Welkomstborden
B-zijde MUPI’s ***
V-Frame Spaarnwoude ****
Advertentie stadsplattegrond Infotake
10% korting op Haarlem vlag

174.682 p/j
100.000 views /wk
500.000 views /wk
250.000 views /wk
20.000
nvt

incl
€ 75 /wk + 1x € 65
€ 65 + drukwerk
€ 65 + drukwerk
€ 350
€ 17,75

17 Advertentie op digitale schermen VVV

174.682 bezoekers/j vanaf € 250 /mnd

18 Onderdeel van campagne

ntb

incl

19 Deelnemer Ticketing systeem

ntb

incl

* Haarlem Marketing beheert tevens de Facebook accounts Haarlem Kids, Visit Haarlem
en Haarlem kerstmarkt. Het totale bereik van deze accounts is ca. 32.000.
** Totaal VVV + Anno Haarlem (2019)
*** Prijs 13: exl. ontwerp- en drukwerkkosten (extern)
**** Prijs 14: € 475 drukwerkkosten 2 doeken + € 300,- ophangkosten
***** Voor nr. 13 en 14 geldt: geen commerciële uitingen mogelijk

WAT W IJ VERWACHTE N VA N

Partners

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken als collectief versterkend
werkt voor alle betrokken partijen. Actief samenwerken betekent een
verantwoordelijkheid voor ons én voor u.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?
•

U bent ambassadeur voor de stad en het partnernetwerk

•

Gebruik van de communicatiemiddelen van Haarlem Marketing ter
ondersteuning van de eigen promotie

•

U ondersteunt gezamenlijke campagnes

•

U biedt het HCB de mogelijkheid uw locatie in te zetten tijdens een
netwerk en-/of partnerbijeenkomst, incl. benodigde inrichting (HCB
partners)

•

U deelt aciviteiten van Haarlem Marketing actief op uw social media
kanalen

•

18

U denkt actief mee en draagt ideeën aan ten behoeve van uw sector

VOORWAARDEN

Partnerschap
•

Een partnerschap wordt aangegaan voor het hele kalenderjaar

•

Looptijd van het partnerpakket: tot 31 december 2021

•

Evenementen dienen door een HM partner zelf te worden ingevuld

TEAM

Contact
Anne-Marije Hogenboom
Directeur
amhogenboom@haarlemmarketing.nl

middels het daarvoor bestemde digitale invulformulier
•

Voor betalingen van het partnerschap ontvangt u een factuur die u
binnen de gestelde termijn dient te voldoen

•

Voor het partnerschap is de prijs van toepassing zoals genoemd in dit
document

•

Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW

•

Het partnerschap wordt automatisch verlengd. Opzeggingen dienen

Nathalie Schuurbiers
Manager Haarlem Convention Bureau
nschuurbiers@haarlemconventionbureau.nl

vóór 30 november van het lopende jaar te geschieden
•

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van (vertaalde)
teksten en beeldmateriaal voor promotieproducten

•

Op onze diensten geldt geen retourrecht

•

Voor producten en diensten van derden gelden de Algemene
Voorwaarden van de toeleverancier

COLOFON

Tamara Muller
Manager Marketing & Communicatie
tmuller@haarlemmarketing.nl

Bernadette van der Meer
Informatrice & contactpersoon winkels
bvdmeer@haarlemmarketing.nl

Caroline Weill - Cupin
Manager VVV & Anno Haarlem
cweill@vvvhaarlem.nl

Redactie: Haarlem Marketing
Beeldmateriaal: Reinier Snijders + Unsplash
© april 2021. Alle rechten voorbehouden.
Haarlem Marketing is niet aansprakelijk voor zet- en drukfouten.
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MEER INFORMATIE
Haarlem Marketing

2011 RD Haarlem
T 023 571 2262
E info@haarlemmarketing.nl
W haarlemmarketing.nl

F facebook.com/haarlemmarketing
I instagram.com/visithaarlem

campagnebeeld ‘GastronomiscH haarlem’ 2020

Grote Markt 2

