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HAARLEM MARKETING
Sinds 1936 promoot Haarlem Marketing de stad bij
bezoekers, bewoners en ondernemers. Ons werkt sluit
aan bij de ambities van de gemeente Haarlem en partners
in de vrijetijdssector en andere stakeholders. Onze focus:
een bloeiende vrijetijdseconomie voor bezoekers, unieke
meeting- en congreslocaties voor de zakelijke bezoeker
en Haarlemmers als ambassadeurs.
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Dit is Haarlem.
Het maakt niet uit of je in Haarlem neerstrijkt voor
een plezierig uitstapje of om zaken te doen, of je
een middagje tijd hebt of de stad voor een langere
periode bezoekt, of je hier bent geboren of komen
wonen: in Haarlem kom je thuis. Van stadse reuring
tot serene rust in de natuur. Na een dag struinen door
pittoreske winkelstraatjes kun je je hoofd leegmaken
bij een zonsondergang op het strand. Zowel voor
stadse gezelligheid als kalmte in de natuur ben je in
Haarlem op de juiste plek.
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€40

Feiten & cijfers
DRUKSTE MAANDEN

VVV HAARLEM

1. Q3 (jul-sep)

1. Nederland

2. Q2 (apr-jun)

2. Duitsland

3. Q4 (okt-dec)

Bron: Onderzoek Inkomend Toerisme
(pre-Covid)

32.371 likers

12.500 volgers

1.100 abonnees

4. Q1 (jan-mrt)

3. Overig

Bron: Toeristisch Bezoek aan
Steden, 2019

4. VS

1.767 volgers

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

HERKOMSTLANDEN

GEMIDDELDE BESTEDING
BIJ EVENEMENT IN DE STAD

INWONERS 2021
162.891

BEZOEKERS 2019
1.440.000

HAARLEM MARKETING MIDDELEN

BEREIK

visithaarlem.com

900.000 b./jr -uniek

haarlemconventionbureau.nl

664.751 b./jr -uniek

UITagenda

100.000 b./jr -uniek

linkedIn.com/haarlemmarketing

1.339 volgers

linkedIn.com/haarlemconventionbureau

428 volgers

facebook.com/visithaarlem

14.000 likes

instagram.com/visithaarlem

12.300 volgers

HCB MICE acquisitie Nieuwsbrief

1x/kwartaal

SPREIDING DAGBEZOEK OVER DE WEEK (TBS 2018, pre-Covid)

6. Frankrijk

50%

7. Spanje
40%

8. België

42%

Nationale dagbezoeker Haarlem: € 56,30
(t.o.v. € 40,10 landelijk)

30%

9. Italië

Nationale meerdaagse bezoeker Haarlem: € 96,62

20%
18%

10%

Bron: VVV Haarlem (pre-Covid)
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2%

7%

maandag

dinsdag

9%

11%

Congres meerdaags Haarlem: € 433,50

woensdag donderdag
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Congres dagbezoeker Haarlem: € 289,-

12%
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vrijdag

zaterdag

zondag

Bron: (NBTC 2014)

* Gemiddelde besteding excl. overnachting. Bron:
Toeristisch Bezoek aan Steden, NBTC/NIPO 2019

5. VK

Over ons
HAARLEM MARKETING: UW PARTNER
VOOR DESTINATIEMARKETING

H

aarlem Marketing is de marketingorganisatie van Haarlem
voor destinatiemarketing.

Visie
In samenwerking met publieke
en private partijen, zetten we
Haarlem eenduidig en inspirerend
op de kaart. Door onze kennis
en marketingexpertise zijn we
een inspiratiebron en adviseur
voor ondernemers en overheid.
We weten de bezoeker op
onderscheidende wijze te verleiden
Haarlem te bezoeken, langer in de
stad te verblijven en daarnaast meer
te besteden.

Haarlem Marketing is de
marketingorganisatie van Haarlem
voor destinatiemarketing
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We verleiden
waardevolle
bezoekers
meerdaags
te verblijven

Missie
Haarlem Marketing kiest voor
toekomstbestendigheid van de
bestemming Haarlem. We varen
een koers van kwaliteit in plaats
van kwantiteit. We bewaken het
evenwicht tussen de leefbaarheid
van de stad voor bewoners én de
levendigheid voor bezoekers. We
trekken de waardevolle bezoekers
aan en we verleiden hen meerdaags
te verblijven en naar ons terug te
komen.
Divisies
• Haarlem Marketing
• Haarlem Convention Bureau
• VVV Brandstore Haarlem
• Bezoekerscentrum Anno
Haarlem

Oorspronkelijkheid
Kwaliteit
Menselijke maat
- HET HAARLEMS DNA -
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Ons DNA is opgebouwd uit onderstaande kernwaarden
(bron: Haarlems stadskompas 2013). Haarlem Marketing heeft
deze kernwaarden doorvertaald naar communicatiewaarden
zodat de doelgroep, zowel jong als oud, zich hiermee
kan identificeren zonder dat dit uitleg behoeft. Op deze
waarden wordt de destinatiemanagement strategie gericht.

K E R N WA A R D E N
• Oorspronkelijkheid:
authentiek en inventief
• Kwaliteit:
inspirerend en verrijkend
• Menselijke maat:
innemend en gastvrij

FOCUS
On- en offline stadspromotie in binnen- en buitenland
• Gastheerschap middels VVV-brandstore en
informatievoorziening
• Onderzoek + monitoring
• Samenwerking + netwerk

C O M M U N I C AT I E W A A R D E N

Stad met Smaak,
Sfeer en Stijl
|
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• Marketing informatievoorziening + advies
• Zichtbaarheid voor congres-, meeting- en
evenementenlocaties

PIJLERS
1. Cultuur

3.

Gastronomie

2. Winkelen

4.

Omgeving

Doelgroepen
W I E I S ‘ D E WA A R D E VO L L E B E ZO E K E R ’
VOOR HAARLEM?

We richten ons op doelgroepen
die passen bij Haarlem en haar
ambities. Zij hebben oog en
waardering voor de duurzame
ervaring die de stad hen biedt,
van het vervoer tot de lokale
producten. Deze doelgroepen
noemen
wij
ook
wel
‘de
waardevolle bezoeker’.

Leisure bezoekers:
• Herhaalbezoekers
• Regionale bezoekers
• Nationale (meerdaagse)
bezoekers
• Internationale (meerdaagse)
bezoekers (focus op
België en Duitsland) en via
samenwerkingsverband NBTC
wereldwijd

Primaire doelgroepen
Bewoners:
• Bewoners van de gemeente
Haarlem
• Bewoners uit de regio
• Potentiële bewoners
|
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Zakelijke bezoekers (MICE)
• Business Individuals, nationaal
en internationaal
• Zakelijk bezoek aan congressenen beurzen

Verdieping doelgroep
Haarlem is aantrekkelijk voor
bezoekers die kwaliteit weten te
waarderen, het echte verhaal willen
horen en de tijd nemen om de
achtergrond te ontdekken. Volgens
het BSR-model Leefstijlvinder passen
de Avontuurzoeker, de Stijlzoeker en
de Inzichtzoeker doelgroep het best
bij de bezoekers en bewoners van
Haarlem (bron: Leefstijlvinder).

Haarlem is
aantrekkelijk voor
bezoekers die
kwaliteit weten te
waarderen
Deze doelgroepen zijn bereid meer
tijd en geld te besteden als de ervaring
daardoor verbetert. Ze zijn oprecht
geïnteresseerd in de verhalen van
de stad, het erfgoed en de musea.
Deze doelgroepen ontdekken als
eerste nieuwe plekken en zetten
gelijkgestemden op het spoor hen te
|
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volgen. Deze doelgroepen vormen
als het ware de tegenhanger van
‘de massa’, ‘goedkoop’, ‘actie’ en
‘gewoon’. Zij waarderen originaliteit,
kleinschaligheid en kwaliteit en
zijn bereid meer tijd en budget te
besteden in ruil voor een betere
ervaring.
(Social)mediacampagnes
zijn
in
dit
kwaliteitssegment
zeer effectief. De inzet van
blogs,
(achtergrond)artikelen
in
kwaliteitsbladen en een stijlvolle
reclamespot in het cultuurblok van
de NPO past bij deze doelgroep. De
eerste resultaten zijn positief en
bieden nuttige handvatten voor
continuering.
Doelgroepmarketing gericht op
de
leefstijlen
Avontuurzoeker,
Stijlzoeker en Inzichtzoeker wordt
een actief onderdeel van het
meerjarige
marketingprogramma.
Met inzet van de juiste middelen
bereiken we de doelgroepen via
hun eigen kanalen. Met campagnes
bereiken
we
tegelijkertijd
gelijkgestemde Haarlemmers en de
inzet van verschillende middelen kan
het effect versterken.
PA R T N E R PA K K E T 2 0 2 2
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Haarlem Marketing
wil toerisme als
middel inzetten, in
plaats van als doel

inzetten om deze doelgroepen te
verleiden Haarlem te bezoeken.

De waardevolle bezoeker
De bezoekerseconomie die wij voor
ogen hebben versterkt niet alleen
de bezoekersbeleving maar ook de
kwaliteit van leven in de stad en haar
bewoners. De waardevolle bezoeker
is van zowel economisch als sociaal
belang voor de stad.
Het gaat om bezoekers die de
verscheidenheid van de stad
opzoeken, omdat ze in de breedte
van het totale aanbod oog hebben
voor duurzame vormen van vervoer
en voor lokale, biologische of
duurzame producten. We verkiezen
de waardevolle bezoeker dan ook
boven de massatoerist, die weinig
uitgeeft en uit is op financieel
voordeel en koopjes. Dit betekent
niet dat andere doelgroepen niet
welkom zijn in Haarlem, maar enkel
dat wij onze marketingtools niet
|
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Haarlem Marketing wil toerisme
als middel inzetten, in plaats van
als doel. Dat betekent een andere
manier van werken en denken,
waarbij je je verbindt aan regionale
vraagstukken,
bijvoorbeeld
hoe
toerisme kan bijdragen aan de
leefbaarheid in kleine kernen. Door te
focussen op waardevolle bezoekers
krijgt het leefklimaat in Haarlem
een positieve impuls. We streven
naar
win-win-situaties
waarin
toerisme een bijdrage levert aan
bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling
van hoogwaardig openbaar vervoer,
het cultuuraanbod en groen in de
stad. Naast leefbaarheid integreren
we ook zaken als werkgelegenheid,
duurzaamheid en welzijn. Omdat
deze manier van denken vraagt om
een slim samenspel van overheid,
ondernemers en instellingen jagen wij
vanuit Haarlem Marketing de dialoog
hierover aan en zetten we duurzame
koplopers in het zonnetje.

PA R T N E R PA K K E T 2 0 2 2
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Onze positionering komt de
leef baarheid in de stad ten goede

Zakelijke congres /
bijeenkomsten boeker
We richten ons op de boekers van
kleinschalige, smaakvolle zakelijke
bijeenkomsten met bezoekers die
kwaliteit weten te waarderen.
Er wordt geacquireerd op congressen
met het thema duurzaamheid,
zakelijke kunst- en
cultuurcongressen en nichebijeenkomsten
in de wetenschap en op congressen
die passen bij de pijlers van de stad,
zoals retailcongressen.
Internationale doelgroep
Bezoekers van Amsterdam met
interesse in gastronomie, cultuur
en erfgoed vormen ook voor onze
stad als ‘second city’ een belangrijke
doelgroep. De kleinschaligheid van
Haarlem, het rijke culinaire aanbod,
de bijzondere musea, de mooie
historische binnenstad en het unieke
winkelaanbod zijn trekpleisters met
internationale allure.
Met name Duitsland (Nordrhein
-Westfalen en Niedersachsen) is
een interessante groeimarkt voor
Haarlem. Vlaanderen volgt na
Duitsland als opkomende markt voor
Haarlem. Op deze markten spelen
|
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we actief in. Er wordt niet ingezet
op internationaal massatoerisme.
Post-covid wordt er ook ingezet op
Frankrijk, Spanje en Italië.
Het Nederlands Bureau voor
Toerisme en Congressen (NBTC)
heeft samen met Motivaction het
Mentality
International
model
gemaakt. Dit model onderscheidt
vijf persona’s: Upperclass Paul,
Postmodern Nora, Achiever Michael,
Mainstream Peter en Traditional
Mary. Alle vijf met hele verschillende
waarden en daarmee verschillende
behoeften met betrekking tot de
invulling van hun vrije tijd / vakantie.
Voor Haarlem zijn de persona’s Paul
(upper-class) en Nora (postmodern)
het meest passend en interessant
als het gaat om internationale
bezoekers.
Meer lezen over wat de Leefstijlvinder en
Motivaction doelgroepen beweegt, wat
hun waarden, behoeften, motivaties en
de belevingswereld zijn? Lees het hier:
haarlemmarketing.nl/doelgroepen

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Haarlem Marketing pakket
RES TAU R A N T S/CAFÉS, CLU BS/P O D IA, F E STIVALS/E VE NE ME NTE N, TOE RIS TI SCH E TOE L E V E R A N CI E R S, W I N KE L S

H

Inhoud Haarlem Marketing pakket
• Bedrijfspresentatie op visithaarlem.com
• Folder- en informatieverstrekking via VVV
Brandstore
• Participeren in de diverse campagnes van
Haarlem Marketing (waar mogelijk)
• Exposure via social media (mits nieuwswaardig)
• Uitnodiging voor de jaarlijkse netwerk- en
partnerbijeenkomsten
(bijvoorbeeld
onze
jaarlijkse haringparty)
• Zichtbaar op diverse (inter)nationale media
uitingen zoals tijdschriften en reisgidsen (waar
mogelijk)
• Onderdeel van persbezoek t.b.v. free publicity
(waar mogelijk)
• Mogelijkheid tot aanmelden van eigen
evenementen in de UIT-agenda en meegenomen
worden in de UIT nieuwsbrief (evenementen
worden door u als partner aangemeld)
• Gebruik van de beeldbank en het beeldmerk van
Haarlem.
• Nieuws over relevante trends, informatie
over doelgroepen, Haarlemse ontwikkelingen
en informatie over bezoekersaantallen en

aarlem
Marketing lanceert diverse
campagnes per jaar waarbij zij de
verbindende rol vervult tussen het
culturele-, gastronomische- en winkelaanbod in de
stad. Haarlem is een stad die alles heeft. Zo zijn wij
bijvoorbeeld al diverse keren verkozen tot ‘Beste
winkelstad van Nederland’. Wij ambiëren campagnes
waarbij de stad als geheel één consistent verhaal
uitdraagt naar haar bezoekers en bewoners. Door
middel van deze campagnes verleiden we onze
doelgroepen om in Haarlem te verblijven en ons
herhaaldelijk te bezoeken. Samen met u vertellen we
het prachtige verhaal van Haarlem!

Wat kunt u van ons verwachten?
• Promotiemogelijkheden voor uw onderneming
• Verbinden van stakeholders in de stad
• Kennisplatform voor relevante informatie
zowel online als offline
• Promotie van Haarlem via een breed scala aan
communicatiemiddelen, zowel online als print
en outdoor media
• Haarlem Marketing partner nieuwsbrief

|
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•

•
•
•
•

statistieken
Toeristische folders / plattegronden t.b.v. uw
gasten (100 folders + 5 scheurblokken met
plattegrond)
Jaarlijks adviesgesprek met accountmanager
Haarlem Marketing
10% korting op een groepsstadswandeling met
gids via de VVV
10 % korting op Haarlem vlag
Voor de winkeliers in de Gouden Straatjes is
er advertentieruimte in het Gouden Straatjes
boekje

Door middel van
onze campagnes
verleiden we onze
doelgroepen om in
Haarlem te verblijven
en ons herhaaldelijk te
bezoeken.

Haarlem Marketing
biedt diverse mogelijkheden
voor extra zichtbaarheid van uw
organisatie / onderneming
Extra betaalde exposure
mogelijkheden
• Welkomstborden (100.000
views/wk) - (geen commerciele
uitingen mogelijk)
• B- zijde MUPI’s (500.000
views/wk) - (geen commerciële
uitingen mogelijk)
• V-Frame Spaarnwoude (250.000
views/wk) - (geen commerciële
uitingen mogelijk)
• Advertentie stadsplattegrond
infotake (20.000 views)
• Korting op advertentie op de
digitale schermen van de VVV
Brandstore en Anno Haarlem
(174.682 bezoekers)
• Marketingondersteuning en
campagne exposure op maat

Restaurants en cafés* 		
- Groot vanaf 100 couverts		
- Middel 50 tot 100 couverts
- Klein tot 50 couverts
*exclusief terrascapaciteit
Clubs en podia
- Groot vanaf 750 personen
- Middel 200 tot 750 personen
- Klein tot 200 personen
Festivals en evenementen
- Groot vanaf 30.000 bezoekers
- Middel 10.000 - 30.000 bezoekers
- Klein tot 10.000 bezoekers
Toeristische toeleveranciers
- Groot vanaf 10 fte
- Middel 5 tot 10 fte
- Klein tot 5 fte
Winkels
- Groot [ Brandstore ] > 200 m2
- Klein [ Boetiek ] < 200 m2

|
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INVESTERING
groot € 700,middel € 500,klein € 300,-

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Haarlem Hotel pakket
HOTE LS ZO N DER CO NG RESFU NCTIE

H

aarlem is een stad die alles heeft. Bezoekers
aan de charmante stad Haarlem hebben
natuurlijk ook een aangenaam verblijf nodig.
Fantastisch dat Haarlem zo’n breed en veelzijdig
aanbod heeft aan Haarlemse hotels. Dat maakt
Haarlem uniek! Haarlem Marketing heeft een
intensieve samenwerking met de hoteliers. Wij
informeren en enthousiasmeren bezoekers over
deze prachtige overnachtingsmogelijkheden en
verleiden ze om Haarlem inclusief overnachting te
ervaren. Dit doen wij door diverse campagnes per
jaar te lanceren waarbij wij het collectieve verhaal
van Haarlem vertellen.

Wat kunt u van ons verwachten?
• Promotiemogelijkheden voor uw onderneming
• Verbinden van stakeholders in de stad
• Informeren en inspireren van bezoekers aan
Haarlem
• Campagnes voeren die een stadsbrede
aantrekkingskracht hebben

|
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Inhoud Haarlem Hotel pakket
• Aansluiting op het nachtregister via VisitorData
• Deelnemer Haarlem Tickets
• Bedrijfspresentatie op visithaarlem.com
• Folder- en informatieverstrekking via VVV
Brandstore
• Participeren in de diverse campagnes van
Haarlem Marketing (waar mogelijk)
• Exposure via social media (mits nieuwswaardig)
• Uitnodiging voor de jaarlijkse netwerk- en
partnerbijeenkomsten
(bijvoorbeeld
onze
jaarlijkse haringparty)
• Zichtbaar op diverse (inter)nationale media
uitingen zoals tijdschriften en reisgidsen (waar
mogelijk)
• Onderdeel van persbezoek t.b.v. free publicity
(waar mogelijk)
• Mogelijkheid tot aanmelden van eigen
evenementen in de UIT-agenda en meegenomen
worden in de UIT nieuwsbrief (evenementen
worden door u als partner aangemeld)
• Gebruik van de beeldbank en het beeldmerk van
Haarlem Marketing
• Nieuws over relevante trends, informatie

|
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•

•
•
•

doelgroepen,
Haarlemse
ontwikkelingen
en informatie over bezoekersaantallen en
statistieken
Toeristische folders / plattegronden t.b.v. uw
gasten (100 folders + 5 scheurblokken met
plattegrond)
Jaarlijks adviesgesprek met accountmanager
Haarlem Marketing
10% korting op een groepsstadswandeling met
gids via de VVV
10 % korting op Haarlem vlag

Fantastisch dat
Haarlem zo’n breed
en veelzijdig aanbod
heeft aan Haarlemse
hotels. Dat maakt
Haarlem uniek!

Haarlem Marketing
biedt diverse mogelijkheden
voor extra zichtbaarheid van
uw hotel

Extra betaalde exposure
mogelijkheden
• Welkomstborden (100.000
views/wk) - (geen commerciële
uitingen mogelijk)
• B- zijde MUPI’s (500.000
views/wk) - (geen commerciële
uitingen mogelijk)
• V-Frame Spaarnwoude (250.000
views/wk) - (geen commerciële
uitingen mogelijk)
• Advertentie stadsplattegrond
infotake (20.000 views)
• Korting op advertentie op de
digitale schermen van de VVV
Brandstore en Anno Haarlem
(174.682 bezoekers)
• Marketingondersteuning en
campagne exposure op maat

|
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Hotels 		
- Groot vanaf 100 kamers
- Middel 50 - 100 kamers
- Klein tot 50 kamers

INVESTERING
groot € 2500,middel € 1650,klein € 995,-
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NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Haarlem Convention Bureau pakket
EV EN E M E N T E NLO CATI ES, VERG A DE RLOC ATIE S, HOTE LS ME T VE RGADE R M OG E L I J KH E I D,
RES TAU R A N T S M ET P RIVATE DI NI NG, ZAKE LIJ KE TOE LE VE RANC IE RS

H

et Haarlem Convention Bureau (HCB)
heeft als missie Haarlem en omgeving in de
spotlights te zetten als zakelijke bestemming
voor meetings, evenementen en congressen, om
zo de lokale economie te stimuleren. Het HCB
legt verbinding tussen Haarlemse ondernemers,
bedrijven en de prachtige en unieke congres- en
vergaderlocaties om deze vervolgens kosteloos
te koppelen aan (potentiële) opdrachtgevers.
Onafhankelijk informeert, adviseert en inspireert het
HCB opdrachtgevers bij de zoektocht naar de best
passende locaties voor hun zakelijke bijeenkomst 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
• Organiseren van netwerk- en
partnerbijeenkomsten
• Organiseren van locatiebezoeken voor

|
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•

opdrachtgevers
HCB partner nieuwsbrief
•

Inhoud HCB pakket
• Onderdeel van marketinguitingen via on- en
offline artikelen op zakelijke platformen zoals
High Profile, Eventbranche etc. (waar mogelijk)
• Vermelding op haarlemconventionbureau.nl
• Onderdeel van marketingcampagnes gericht op
de zakelijke markt (waar mogelijk)
• Deelname aan locatie tours en FAM trips
• Exposure via social media (mits nieuwswaardig)
• Uitnodiging voor de jaarlijkse netwerk- en
partnerbijeenkomsten
(bijvoorbeeld
onze
jaarlijkse haringparty)
• Zichtbaar op diverse (inter)nationale media
uitingen zoals tijdschriften en reisgidsen (waar
mogelijk)
• Onderdeel van persbezoek t.b.v. free publicity
(waar mogelijk)
• Gebruik van de beeldbank en het beeldmerk van
Haarlem Marketing
• Nieuws over relevante trends, informatie

|
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•
•

doelgroepen,
Haarlemse
ontwikkelingen
en informatie over bezoekersaantallen en
statistieken.
Jaarlijks adviesgesprek met accountmanager
Haarlem Marketing
10% korting op een groepsstadswandeling met
gids via de VVV
10 % korting op Haarlem vlag

Het HCB legt verbinding
tussen Haarlemse
ondernemers, bedrijven
en de prachtige en
unieke congres- en
vergaderlocaties

Haarlem Marketing
biedt diverse mogelijkheden
voor extra zichtbaarheid van uw
organisatie / onderneming

Extra betaalde exposure
mogelijkheden
• Welkomstborden (100.000
views/wk) (geen commerciële
uitingen mogelijk)
• B- zijde MUPI’s (500.000 views/
wk) (geen commerciële uitingen
mogelijk)
• V-Frame Spaarnwoude (250.000
views/wk) (geen
commerciële uitingen mogelijk)
• Advertentie stadsplattegrond
infotake (20.000 views)
• Korting op advertentie op de
digitale schermen van de VVV
Brandstore en Anno Haarlem
(174.682 bezoekers)
• Marketingondersteuning en
campagne exposure op maat
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Congres-, evenementen- en vergaderlocaties
- Groot > 500 personen
- Middel 200 - 500 personen
- Klein < 200 personen

INVESTERING
groot € 1500,middel € 1000,klein € 500,-

PA R T N E R PA K K E T 2 0 2 2
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NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Haarlem Ambassadeurs pakket
TO ON A A N G E VENDE BEDRI JVEN, SMAAKMAKE RS & VE RBINDE RS

H

aarlem Marketing werkt er samen met
haar partners aan om bezoek naar de regio
Haarlem te stimuleren en de pijlers van de stad
onder de aandacht te brengen: cultuur, gastronomie,
winkelen en de omgeving. Het vergroten van het
aantal bezoekers naar de regio draagt tenslotte
bij aan de economische spin-off van de stad.
Haarlem Marketing gelooft in een intensieve
samenwerking met betrokken partijen zoals de
gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. Een
breder draagvlak vergroot onze slagvaardigheid.

T

oonaangevende bedrijven, zoals dat van u,
fungeren als ambassadeur van de stad! Als
u net zo trots bent op Haarlem als wij, zult
u dit direct en indirect uitdragen naar bezoekers.
Heeft u een toonaangevend Haarlems bedrijf, bent
u een echte smaakmaker in de stad? Ademt u net als
wij verbinden en samen sterker staan? Bent u nog
geen Haarlem Marketing ambassadeur? Dit is uw
kans: join the club! Word nu Haarlem Marketing
ambassadeur en zorg samen met ons dat het
Haarlemse verhaal tot nog grotere hoogtes reikt.
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O

nze ambitie is om de samenwerking op
te zoeken met bedrijven die gevestigd
zijn in de regio Haarlem en die tevens
het
brede belang van een sterke positionering
van de regio Haarlem delen. Zo vormen we met
elkaar een fantastisch en succesvol opererend
ambassadeursnetwerk en vertellen we gezamenlijk
het prachtige verhaal van Haarlem!

Wat kunt u van ons verwachten?
• Artikel in Goede Zaken
• Exposure via onze social media kanalen
• Uitnodiging voor de jaarlijkse
ambassadeurslunch
• Cheques voor stadswandeling met gids via VVV
• Relevante netwerkbijeenkomsten
• Haringparty
• Trots en wederzijdse waardering

JOIN THE CLUB
INVESTERING

€ 2500,-

|
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Samenwerken &
Voorwaarden
Wij zijn ervan overtuigd dat
samenwerken
als
collectief
versterkend
werkt
voor
alle
betrokken partijen. Samen vertellen
we het collectieve verhaal van
Haarlem, wat imagoversterkend is en
zorgt voor extra slagkracht.
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 deelt activiteiten van Haarlem
Marketing actief op uw social media
kanalen
• U denkt actief mee en draagt ideeën
aan ten behoeve van uw sector
• U biedt het Haarlem Convention
Bureau (HCB) de mogelijkheid uw
locatie in te zetten tijdens een
netwerk en-/of partnerbijeenkomst,
incl. benodigde inrichting (voor HCB
partners)
|
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Voorwaarden partnerschap
• Een partnerschap wordt aangegaan
voor een volledig kalenderjaar
• 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 vóór 30 november van het
lopende jaar te geschieden. Hiermee
vervalt per 2022 de jaarlijkse
melding vanuit Haarlem Marketing
en bent u zelf verantwoordelijk voor
tijdelijke opzegging.
• Op onze diensten geldt geen
retourrecht
• Voor producten en diensten
van derden gelden de Algemene
Voorwaarden van de toeleverancier

Contactpersonen
Pien Keizer-de Vries
Strategisch Accountmanager
Contactpersoon voor hotels, restraunts, cafés, clubs, podia,
festivals/evenementen, evenementen locaties, vergader- en congreslocaties
pien@haarlemmarketing.nl

Bernadette van der Meer
Retail Accountmanager
Contactpersoon voor winkels
bernadette@haarlemmarketing.nl

Caroline Weill - Cupin
Manager VVV & Anno Haarlem
Contactpersoon voor toeristisch toeleveranciers
caroline@haarlemmarketing.nl

Theo van Hoesel
Contactpersoon Ambassadeurs
theo@haarlemmarketing.nl
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EMAIL
info@haarlemmarketing.nl
TELEFOON
+31 23 571 2262

Colofon

ADRES
Grote Markt 2
2011 RD Haarlem
januari 2022

SOCIAL MEDIA
Websites
visithaarlem.com
haarlemmarketing.nl
haarlemconventionbureau.nl
Facebook | Instagram
facebook.com/haarlemmarketing
instagram.com/visithaarlem
LinkedIn
linkedin.com/company/haarlemmarketing
linkedin.com/company/haarlemconventionbureau
FOTOGRAFIE
Reinier Snijders
Haarlem City Blog
Unsplash
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