Resultaten Retoertje Drenthe - najaar

Campagne ‘Retoertje Drenthe’
In het najaar hebben we de campagne Retoertje Drenthe, met kleine
aanpassingen n.a.v. onderzoek, opnieuw opgezet. Deze multimediale
campagne was gericht op de seizoenverlenging. Voor de stellen
richtten we ons op de nazomer en voor de gezinnen op de
herfstvakantie.
Doelgroep:
Harmoniezoekers, Inzichtzoekers en Verbindingzoekers

Campagneperiode:
30 augustus t/m 20 oktober

Zes tripjes:
-

Familiepret
De paden op, de lanen in
In de wildernis
Oorspronkelijk Drenthe
Even helemaal niks
Werelderfgoed

Campagne resultaten – in het kort
Online campagne

Abri’s + mobile retargeting

1.3 miljoen bereik
52.700 klikken naar de site

Print

Amsterdam

)

5.5 miljoen bereik abri’s en mobile retargeting

Campagnepagina’s drenthe.nl

Het Parool Magazine - Volkskrant Magazine
- Plus Magazine - Telegraaf

5.674.874 miljoen bereik

62.400 keer bezocht
7.321 klikken naar ondernemers
190 aanvragen download Drenthe Gids
Top 3 herkomst:
Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland

Uitingen campagne

Effectmeting
Naast het evalueren van de campagneresultaten, wordt na grote campagnes ook panelonderzoek ingezet. Hiermee meten we
o.a. de effecten van de campagnes op de bezoekintentie, evalueren we de uitingen en kijken we of de uitingen bijdragen aan de
positionering Drenthe, Oerprovincie van Nederland.

Belangrijkste uitkomsten effectmeting najaarscampagne ‘Retoertje Drenthe’
Drenthe was tijdens de campagneperiode samen met Zeeland en Limburg het meest zichtbaar van alle provincies.
➢ 9,2% zegt reclame van Drenthe te hebben gezien, Zeeland 8,5%, Limburg 8,8%.

)

•

De campagne heeft ca. 4 miljoen Nederlanders bereikt.
➢ 29% heeft de campagne gezien: 9% zeker gezien - 21% waarschijnlijk gezien

•

Drenthe staat top-of-mind op een 3e plek als binnenlandse vakantiebestemming (na Zeeland en Limburg en voor
Gelderland).
Als men de campagne zeker heeft gezien, wordt Drenthe vaker spontaan als binnenlandse vakantiebestemming genoemd.
➢ 65% vs. 55% bij de rest

•
•

Ook de bezoekintentie lag significant hoger als men de campagne ‘Retoertje Drenthe’ heeft gezien:
➢ (25% vs. 15%)

•

Vrijwel niemand is negatief over Drenthe als vakantiebestemming. Een vijfde is zelfs zeer positief over Drenthe. Dit zijn
vaker gezinnen met jonge kinderen, zestigplussers, inwoners van Noord-Holland en de 3 noordelijke provincies.
Ook als men de campagne heeft gezien is men significant vaker (zeer) positief over Drenthe als vakantiebestemming

•

Campagne effecten – in het kort
Totaal bereikt

Top-of-mind positie significant beter
3e plek (13%) na Limburg (21%) en Zeeland (19%)

Campagne door 29% gezien

5 miljoen Nederlanders bereikt

)t

campagne gezien

18%

campagne niet gezien

<->

Bezoekintentie significant hoger

Favoriete retoertjes:

campagne zeker gezien

Gezinnen:
1. Retoertje familiepret (39%)
2. Even helemaal niks (31%)
3. Oorspronkelijk Drenthe (10%)

28%

campagne niet gezien

<->

14%

13%

Stellen 35+:
1. Even helemaal niks (30%)
2. De paden op, de lanen in (30%)
3. Oorspronkelijk Drenthe (15%)

