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Sara Jansen | Citymarketeer
Ilse de Smit vervangen per 1-10-2019 Wout den Doelder | Stadsmanager

Nikki Kempenaars | Medewerker citymarketing
 

Stagiaires

Tim de Vos | Marketing Communicatie MBO niveau 4, Scalda
Mascha Scholten | Bedrijfskunde HBO, derde jaar, HZ

 



stadsplattegrond 
Oplage: 15.000

lokale adverteerders: 33



Een complete campagne van een aaneenschakeling van diverse initiatieven rondom het thema van de vliegende Hollander. 
Dit alles werd met een route met elkaar verbonden. 

Van Pasen tot en met Pinksteren was dagelijks een licht en watershow te aanschouwen in de Herengracht. Ter plaatse was ook een modern
audio verhaal te beluisteren over Terneuzen. Voorbijgangers konden middels eenknop de show activeren. 

 

Aan de hand van puzzels en raadsels binnen een uur zien te ontsnappen uit het ruim van de kapitein. Een nieuwe attractie in het centrum
van Terneuzen.  

We bemiddelden in het zoeken naar een locatie in de binnenstad én konden het thema bepalen, natuurlijk de vliegende Hollander! 
 

Toeristische wegwijzers werden bekroond met een vriendelijk gouden bootje. 
 

Lokale kunstenaar vrolijkte de toegangsweg op met een grote muurschildering. Het DNA van Terneuzen  is duidelijk herkenbaar
 
 



Licht en watershow de vliegende Hollander





Verbindende route



https://soundcloud.com/omroepzeeland/terneuzen-krijgt-watershow-vliegende-hollander
https://soundcloud.com/user-281835358/terneuzen-2019


Publicatie ZVA



Social media 



Opening Escaperoom de Vliegende Hollander



Transformatie fietstunnel Kennedylaan



Verfraaiing toegangsweg voor voetgangers en fietsers. 
Aangenaam, welkom gevoel

Herkenbare elementen van Terneuzen
 

Lokale kunstenaar Vincent van Leeeuwen "Vrouw van Rinus" 
maakte een drietal schetsen  op basis van de input gegeven door

de gemeente Terneuzen en Citymarketing Terneuzen. 
De vliegende Hollander, de scheelpvaart, de Schelde, architectuur

zijn te herkennen in het ontwerp. 
 

Het project werd zo goed ontvangen dat inwoners suggesties
hebben gegeven voor het verfraaien van andere stadsdelen.



Vincent van Leeuwen "Vrouw van Rinus"



Publicatie ZVA



Vriendelijk bootje op toeristische wegwijzers



Ludieke actie op social media

Koningsdag 

Bereik: 6919 mensen 



video

Event
27 ondernemers

180 deelnemers

https://www.facebook.com/stadterneuzen/videos/2375212529388309/


Publicatie ZVA



Video's Scheldeprijs Zeereuzen

speelstadballade

Een greep uit de diverse video's in 2019

https://www.facebook.com/stadterneuzen/videos/414622319364771/
https://www.facebook.com/stadterneuzen/videos/2305566733064441/
https://www.facebook.com/stadterneuzen/videos/1077965002591762/
https://www.facebook.com/stadterneuzen/videos/2532378286818369/


Hitteplan
1 bakfiets

30 bedrijven

400 ijsjes 

 





Complimentenmeisjes

Onze gasten werden getrakteerd op een oprecht en persoonlijk
compliment als blijk van waardering

Video

https://www.facebook.com/stadterneuzen/videos/747225595711340/




Sla je slag om de Schelde
Activatiespel om inwoners warm te maken voor de viering van 75 jaar vrijheid.
Het spel stond verschillende dagen in de stad opgesteld en bij ondernemers. 

Video

https://www.facebook.com/stadterneuzen/videos/411265456408513/


Publicatie ZVA



Viering van 75 jaar vrijheid





Video

https://www.facebook.com/stadterneuzen/videos/905936616437485/


netwerken
We presenteerden citymarketing binnen diverse netwerkgroepen. 
We waren vaak te gast als spreker om ons verhaal te delen.
 

 

 

 

 

 

tzw prinsjesdag

300 ondernemers

thema: #trotsopterneuzen





Video

https://youtu.be/QZsz_tDybDo


Publicatie ZVA



Citymarketing Magazine

Lees het magazine online

https://onlinetouch.nl/citymarketingterneuzen/citymarketing-magazine-2019


social media post gaypride

bereik: 14042 mensen

 



Wijnroute 2019

33 ondernemers

550 deelnemers

Video

https://www.facebook.com/stadterneuzen/videos/501022200677846/


Winterfever 2019

Video

https://www.facebook.com/stadterneuzen/videos/826480097795172/




https://www.facebook.com/stadterneuzen/videos/1310539825797137/




Groei op www.stadterneuzen.nl 

sessies

475 254

1.133.830

2018

2019

+138.57%

Gebruikers

32.445

58.440

+ 80%



Groei op facebook

Bereik

475 254

1.133.830

2018

2019

+138.57%

Volgers

1954

3710

+89.87%



Groei op instagram

Bereik

13 279

168 018

2018

2019

+ 1165.29%

Volgers

750

1864

+ 148.53%

impressies 

 

957.127

 
+ 111.55%



 



aandacht voor andere kernen
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