
Hoe kan ik profiteren van de 

aantrekkingskracht van Amsterdam? 
Boudewijn Bokdam 



Programma 

15.00-16.00  Workshop 

16.00-16.30  Pauze 

16.30-17.30  Themabijeenkomst 

17.30-18.30  Borrel 
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Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 

Gefinancierd door: 27 gemeenten, 2 provincies en Stadsregio Amsterdam 

 

Doelen: 

• 25% extra internationale bezoekers te verleiden de regio te bezoeken 

Van 800.000 naar 1.000.000 

• 3% groei hotelovernachtingen per jaar 
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De Metropool Amsterdam 
• Internationale bezoekers 
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Maar is het logisch? 

7 



Wat is de afstand tussen….? 

• Parijs en Euro Disney 

• Amsterdam en Keukenhof 
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40 kilometer 

39 kilometer 



Promotie en productontwikkeling 
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New Land 

Flowers of 
Amsterdam 

Amsterdam  Haarlem 

Amsterdam 
Beach 

Old Holland 

Castles and Gardens 
of Amsterdam 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vier karakters 
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Niet alles wordt gepromoot… 

• Duidelijk en aantrekkelijk aanbod – reden om stad te verlaten 

• Aansluitend bij thema/karakter 

• Interessant voor internationale bezoekers 

• Faciliterende elementen, zoals bewegwijzering en 

bereikbaarheid 
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Productontwikkeling 
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Niet alle plekken in de Metropool zijn even aantrekkelijk voor 

internationale bezoekers 
 



Wat kunt u doen? 

Hoe kunt u uw product beter laten aansluiten bij de 

aantrekkingskracht van Amsterdam? 

• Tips 
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Denk alvast na over tips voor de aanwezigen 
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Het begint met…ken uw klant! 

Bezoekersonderzoek Metropool Amsterdam 
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 Profiel 

 

Focus op individuele bezoeker: 

• Gaat met OV naar regio 

• Kiest kort vooraf om regio te bezoeken 
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Wie komt er bij u? 

 

Vragen  

 

Turven 
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Hoe denkt de internationale bezoeker 
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Tip 1: Engelstalige informatie 

• Engelstalige pagina op uw website 
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Google Website Translator 

http://translate.google.com/manager/website/?hl=nl 

 

Of link naar de Engelstalige informatie op de site van uw promotie-

organisatie 
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http://translate.google.com/manager/website/?hl=nl
http://translate.google.com/manager/website/?hl=nl
http://translate.google.com/manager/website/?hl=nl


Tip 2: Vermelden nabijheid Amsterdam 

 

• Hoeveel minuten ligt uw locatie van het centrum van 

Amsterdam? 

 

• Hoe kom je met het Openbaar Vervoer vanuit Amsterdam? 
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Amsterdam & Region Day Ticket 

• 24 uur geldig 

• EUR 13.50 

• GVB, Connexxion, EBS en Arriva buslijn 858 
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OV Routekaart 
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Tip 3: Zelfde communicatieboodschap 

• Verbindend verhaal: leg een link in uw communicatie met het 

karakter 

 

• Voorbeeld: “Varen over de Zaan betekent fantastisch zicht op 

recent industrieel erfgoed. Inclusief eeuwenoude huizen en  

onze fraaie molens.” 
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Kijk of u afbeeldingen van  

karakters kunt gebruiken 
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Voorbeeld van toepassing 

Milou Aarts – RBT Gooi & Vecht 
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Castles & Gardens of Amsterdam 
Welkom in Gooi & Vecht 

 
internationale bezoeker 

 
• België, Duitsland, UK (‘dichtbij’-markt)    
• Internationale bezoeker in Nederland, o.a. vanuit Amsterdam  

(ABHZ) 
 
 
 
 
 

 



Castles & Gardens of Amsterdam  
• Wat doet het Regionaal Bureau voor Toerisme? 
• Wat kunt u doen? ondernemers, gemeenten? 
• Wat kunnen we samen doen? 
 
 
 
 



Castles & Gardens of Amsterdam 
3 karakters in regio Gooi & Vecht 
 
• Fortress Stretch  
     (o.a. Pampus, Muiderslot, Fortenland, Slot Zuylen) 
• Historical River Estates  
     (o.a. buitenplaatsen in ‘s-Graveland en langs de Vecht) 
• Leisure Lakes  
     (o.a. Loosdrechts Plassengebied, Gooimeer) 
 
Meeliften op het succes en de herkenbaarheid van Amsterdam & de karakters!  
 
 



Castles & Gardens of Amsterdam 
Gerealiseerd in Gooi & Vecht t/m 2014 
 
• Vertaling van informatie op de site(s) in Engels en Duits 

http://www.vvvgooivecht.nl/?sc_lang=de-DE 
http://www.vvvgooivecht.nl/?sc_lang=en 

 
• Portal www.visitgooivecht.com 

 
• Digitale, 3-talige informatiefolder over de  

regio. Verspreiding via ikiosk, social media,  
webshop (gratis download), i.s.m. partners! 

 
• Inclusief promotie hiervan! 

http://www.vvvgooivecht.nl/?sc_lang=de-DE
http://www.vvvgooivecht.nl/?sc_lang=de-DE
http://www.vvvgooivecht.nl/?sc_lang=de-DE
http://www.vvvgooivecht.nl/?sc_lang=en
http://www.visitGooivecht.com


Castles & Gardens of Amsterdam 
Gerealiseerd in Gooi & Vecht t/m 2014 
 
• brochures met de Highlights van de regio 
 * Willkommen im Garten von Amsterdam 
 * Welcome in the Garden of Amsterdam 

 
• realisatie en vertaling van gemeentelijke brochures  

Naarden (EN) 
Hilversum (EN) 
Huizen (EN en DU) 
Stichtse Vecht (..) 



Castles & Gardens of Amsterdam 
‘Just around the corner’ 
 
• sightseeing; tips aansluitend bij karakters en 

internationale interesses 
 

• fietsroutes  
 

• bereikbaarheid vanuit Amsterdam met OV 
 * Amsterdam Region Day-ticket 
 
Via Amsterdam Marketing verspreid in Amsterdam 
tijdens de themamaanden in 2014 
 
 



Castles & Gardens of Amsterdam 
2015 e.v. 
 
• doorvertalen sites (i.s.m. ondernemers) 
• heruitgave & verspreiding (i.s.m. AM)  
      ‘Just around the corner’ 
• Engelstalige brochure Fortenland/Fortress Stretch 
• branded buslijn? 
• hop-on, hop-off langs de Vecht, audiotour 
• Engelstalige audiotours in de app 

 
Waar mogelijk gebruikmakend van de karakters en/of 
naam ‘Amsterdam’ i.v.m. de herkenbaarheid naar de 

bezoeker 
 
 
 



Castles & Gardens of Amsterdam  
Wat kunt u doen? 
• Meertalige informatie aanbieden 

• digitaal  
• in print 
• Ontvangst 

 
• Neem de karakters en verwijzing naar de 

toeristische informatie op, op uw website 
 

• Bied bijv. een ‘Castles & Gardens’ aanbieding aan 
      (menu, ticket incl. koffie met stroopwafel/poffertjes) 
• Bereikbaarheid/zichtbaarheid/plattegronden 

• …… 
Kans: maak gebruik van de karakters en naam ‘Amsterdam’ 

Lift mee op het succes van de campagne ABHZ 
 
 
 



Castles & Gardens of Amsterdam  
Wat kunnen we samen doen? 
• Meertalige informatie aanbieden en verspreiden 

• digitaal  
• in print 

 
• Persreis organiseren  

 
• (Audio)routes aanbieden langs de highlights van de regio  

met vermelding van de pareltjes…. 
 

• Verleiden om (een volgende keer) in de regio te verblijven  
en een ‘dagje Amsterdam’ te doen! 

• …….. 
Kans: maak gebruik van de karakters en naam ‘Amsterdam’ 

Lift mee op het succes van de campagne ABHZ 

 
 
 
 
 



Castles & Gardens of Amsterdam 
 
 
 

 Vragen? 
 

 

Dank voor uw aandacht! 
 

 
 
 

 



Andere voorbeelden vanuit regio 

45 



46 

Zaanse Schans 

+93% buitenlandse bezoekers 



Tip 4: Benadruk het unieke van het aanbod   

• Wat is aantrekkelijk 

• Wat is er te beleven 
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Tip 5: Werk samen 

• Ontwikkel arrangementen  

• Gekoppeld aan een thema 

• Denk vanuit consument! 
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Tip 6: Toeristisch Innovatiebudget 

• EUR 40.000 

• Bedoeld om productontwikkeling te stimuleren 

• Samenwerking tussen minimaal twee partijen 

• Gekoppeld aan communicatieboodschap 

• Communicatie start binnenkort 

 

• Alleen voor gebied binnen Metropool Amsterdam 
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Tip 7: Ik heb een idee, waar kan ik terecht 

voor advies? 

 • Amsterdam Marketing 

Partner@iamsterdam.com  

 

• RBT Gooi & Vecht 

m.aarts@gooivecht.nl  
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Heeft u zelf nog tips voor de aanwezigen? 
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