Bureau Toerisme Laag Holland
Dé DMO van Laag Holland
Marketingplan 2022

Doel
Bureau Toerisme Laag Holland bestaat sinds 2010 en is dé
destinatiemarketing organisatie (DMO) van de regio Laag Holland.
Bureau Toerisme Laag Holland staat voor..
Het versterken van de toeristische sector in de regio Laag Holland.
Door regionaal de krachten te bundelen wordt productontwikkeling
gestimuleerd en is de informatievoorziening eenduidig en helder,
waarna dit bij de juiste doelgroep onder de aandacht wordt gebracht.
Bureau Toerisme Laag Holland streeft naar duurzaam aanbod voor de
bezoeker en aantrekkelijke vrijetijdsbesteding mogelijkheden voor de
regiobewoner.
Bureau Toerisme Laag Holland gaat voor..
Het bundelen van krachten tussen provincie, gemeenten, recreatieschappen,
VVV’s, lokale marketing- en promotieorganisaties en (toeristische)
ondernemers.
Bureau Toerisme Laag Holland signaleert kansen en bedreigingen in de markt,
treedt op als gebieds-vertegenwoordiger bij diverse platformen en brengt
recreatief en toeristisch aanbod op eenduidige wijze onder de aandacht bij
diverse doelgroepen. Een eenduidige visie en beleid zal Laag Holland
kwalitatief nóg beter op de ‘recreatieve en toeristische’ kaart zetten.
Dit marketingplan is een richtlijn voor het komende jaar, maar kan door de
COVID-19 pandemie gedurende het jaar aangepast worden.
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Doelgroepen
Bureau Toerisme Laag Holland focust zich met haar werkzaamheden op
verschillende doelgroepen.
Bewoners van Laag Holland
Het gebied Laag Holland is een uitgestrekt gebied met een omvang van circa
51.400 ha. Het aantal inwoners groeit snel en omvat momenteel rond de
350.000 inwoners. Een groot deel van deze inwoners recreëert mede door de
komst van COVID-19 graag en veel in eigen omgeving. Deze groep
regiobewoners wordt dan ook gezien als een zeer belangrijke doelgroep. De
kans op herhaalbezoek is groot.
Bureau Toerisme Laag Holland bundelt het recreatieve aanbod via diverse
media, zodat deze overzichtelijk onder de aandacht gebracht kan worden bij
deze doelgroep.
Bezoekers van Laag Holland
Laag Holland kent een verscheidenheid aan bezoekers. Hierin onderscheiden
wij in eerste instantie twee doelgroepen.
• De Nationale dagbezoeker of meerdaagse bezoeker
• De Internationale dagbezoeker of meerdaagse bezoeker
De nationale bezoeker komt uit overige delen van het land en laat zich
voornamelijk verleiden door een uniek en authentiek aanbod voor een
(meer)daags bezoek. De kans op herhaalbezoek vanuit deze doelgroep is
aanzienlijk en de gemiddelde besteding wordt gezien als goed.

Laag Holland is zeer populair onder internationale bezoekers. Helaas is door
de komst van COVID-19 de verwachting van inkomend toerisme in 2022 zeer
onduidelijk. Uit onderzoeken blijkt dat wanneer de maatregelen het weer
toelaten, om internationaal te reizen, de verwachting is dat dit in eerste
instantie als eerst vanuit de buurlanden België en Duitsland aantrekt.
Later volgen mogelijk meerdere landen, maar de mate en termijn hiervan zijn
nog zeer onduidelijk. Er wordt zelf gesproken over meerdere jaren, alvorens
de markt hierin weer stabiliseert.
Voor een groot deel van de internationale bezoekers was het bezoek aan
Laag Holland ‘slechts’ onderdeel van een langduriger bezoek aan Amsterdam.
Deze bezoekers besteed gemiddeld 2,5 uur in de regio, waarbij met name de
highlights als de Zaanse Schans, Volendam en Marken wordt bezocht. Door de
komst van COVID-19 verwacht men dat er een ander type toerisme ontstaat.
Met meer oog voor authenticiteit, rust en ruimte. Iets waar zeker in Laag
Holland (Old Holland) voldoende aanbod in is.
Binnen de nationale en internationale bezoekers richt Bureau Toerisme Laag
Holland zich op een aantal persona’s: verbinding zoekers, rustzoeker en
inzichtzoekers, waarbij kwaliteit, gebiedswaardering en economisch voordeel
voor de regio centraal staan. Deze persona’s komen voort uit de
Leefstijlvinder (Bron: SAMR Marktvinders).
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Positionering en DNA
Laag Holland heeft veel unieke en onderscheidende kenmerken.
Een uniek stukje écht Holland boven het Noordzeekanaal. Hier vind je
klassieke, pittoreske dorpen en steden met elk hun authentieke cultuur en
architectuur, tallozen monumenten die de verhalen van weleer vertellen en
twee UNESCO werelderfgoederen. Kortom, een enorm en divers aanbod aan
recreatieve mogelijkheden en dit alles omringd door eindeloos veel groen en
water. Landelijk gebied op slechts een steenworp afstand van de grote steden
Amsterdam, Alkmaar en Hoorn.
Om de gehele regio als één over te brengen onder de diverse doelgroepen is
een uitdaging, want elke doelgroep heeft haar eigen wensen en behoeften én
de regio heeft een groot aanbod. Er moeten keuzes gemaakt worden.
Bureau Toerisme Laag Holland vertrouwt en bouwt daarom op de eigen
kleuren, waarden en verhalen van haar kernen en gemeenten. Hun DNA
vormt de basis van de promotie en communicatie in 2022.
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Ambities & Doelstellingen 2022

Campagnes 2022

Ambities Bureau Toerisme Laag Holland
• De naamsbekendheid van Laag Holland verder vergroten.
• Bureau Toerisme Laag Holland zet zich in om het recreatieve,
culturele en toeristische aanbod van Laag Holland te bundelen en
onder de aandacht brengen bij zowel bewoners en bezoekers.
• Bureau Toerisme Laag Holland zet zich in voor de versterking en
uitbreiding van het recreatieve en toeristische aanbod en is hierin de
spil binnen diverse (grootschalige) projecten.
• Bureau Toerisme Laag Holland zet zich in om lokale en regionale visies
en doelen samen te brengen en tot uitvoer te brengen.

Ode aan het Landschap (intern en extern)
Het NBTC heeft ‘Ode aan het Landschap’ gekozen als themajaar voor 2021, dit
zal ook in het eerste halfjaar van 2022 doorlopen. Gedurende dit themajaar
zal de promotie binnen en buiten Nederland met name ingericht zijn op
bijzondere landschappelijke verhalen, activiteiten en ontwikkelingen. In het
kader hiervan kan de informatie die in 2021 door middel van een longread is
ontwikkeld onder de aandacht worden blijven gebracht en tevens extra
projecten die hieraan gekoppeld kunnen worden onder de aandacht worden
gebracht. In het verlengde van de ontwikkeling van de fietsroute: Ode aan het
schilderachtige Laag Hollandse landschap is het voornemen om fysieke
schilderijlijsten aan te brengen in het landschap.

Doelstellingen Bureau Toerisme Laag Holland
Bewoners
• Bureau Toerisme Laag Holland wil door het inzetten van eigen en
externe middelen het recreatieve aanbod bekend en toegankelijk
maken voor eigen regiobewoners.
Bezoekers
• In samenwerking met diverse partners en maar ook door de inzet van
eigen promotiemiddelen wil Bureau Toerisme Laag Holland, middels
diverse campagnes en projecten, de regio Laag Holland onder de
aandacht brengen van (inter)nationale bezoekers.
Bedrijven
• Bureau Toerisme Laag Holland wil in 2022 de naamsbekendheid en
het recreatieve aanbod nog bekender maken bij (toeristische)
ondernemers in de eigen regio. Opdat zij regionale ambassadeurs
worden en actief onderdeel zijn/worden van 'Laag Holland' en de
promotie daarvan.

Doelgroep
Regiobewoner en nationale bezoeker
Inhoud
• Longread (wervelend verhaal) over het bijzondere landschap van Laag
Holland als onderlegger voor de marketing & communicatie deze is te
vinden onder de volgende link: Ode aan het Landschap | Laag Holland
| Laag Holland
• Realiseren van 8 fysieke schilderijlijsten in het landschap.
• Diverse nog in te vullen activiteiten (afhankelijk van COVID-19)
• Diverse persmomenten gedurende de campagne
Duur
Eerste half jaar 2022
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Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (extern)
Bureau Toerisme Laag Holland maakt als deelgebied 'Old Holland' deel uit van
de metropoolcampagne ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’. Deze
campagne is bedoeld om internationale bezoekers in Amsterdam te verleiden
om de omliggende gebieden te bezoeken. In 2021 is in samenwerking met
BTLH het bijbehorende themaboek, als bron van inspiratie/informatie herijkt,
dit zal in de aankomende jaren de basis van de communicatie zijn.
Doelgroep
Internationale bezoekers
Inhoud
• Landingspagina binnen iamsterdam.com
• Koppelen passende evenementen via de database
• Diverse persmomenten gedurende het jaar
Duur
Jaarrond

Nederland Waterland lijn
Inmiddels is Laag Holland via Werelderfgoed De Beemster al 5 jaar onderdeel
van de NBTC verhaallijn: Nederland Waterland. Deze langdurige campagne is
compleet ingericht op basis van Storytelling, waar BTLH in samenwerking met
Visit Beemster de inhoud voor aanlevert. In 2022 staat de ontwikkeling van
een digitale beleving op de planning, waarbij BTLH input levert. Daarnaast
bewaakt BTLH constant de mogelijkheid om ook andere relevante highlights
uit de regio aan te sluiten op het aanbod.
Doelgroep
(Inter)nationale bezoekers
Inhoud
• Diverse media uitingen
• Landingspagina binnen holland.com
• Ontwikkeling digitale beleving
• Diverse persmomenten gedurende het jaar
Duur
Jaarrond
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Projecten 2022
Ontwikkelen routes – Recreatief Grid Laag Holland
In 2022 zal Bureau Toerisme Laag Holland in opdracht van Recreatie NoordHolland in het kader van het project Recreatief Grid, als onderdeel van Vitaal
Platteland Laag Holland door Provincie Noord-Holland tenminste 6 routes
(her)ontwikkelen. Deze routes vertellen het verhaal van belangrijke projecten
in het landschap en worden zoveel mogelijk gekoppeld aan recreatieve
hoogtepunten die de regio te bieden heeft.
Doelgroep
Regiobewoner en nationale bezoeker
Inhoud
• Route ontwikkeling
Duur
Hele jaar 2022

Ontwikkelen animatievideo – Overlast bezoekers
Op diverse plekken in Laag Holland wordt overlast door bezoekers ervaren.
Door middel van een animatievideo wordt op een ludieke manier uitgelegd
wat wél en niet kan bij een bezoek aan één van deze locaties. Deze manier
van bestemmingsmanagement is één van de middelen die kan helpen bij het
terugbrengen van de balans tussen bewoners en bezoekers.

Inhoud
• Projectmanagement ontwikkeling script en animatievideo
• Projectmanagement aansluiten partijen waar via deze video onder de
aandacht kan worden gebracht
Duur
Eerste kwartaal 2022

Ontwikkelen videomateriaal – Edam-Volendam
Ter ondersteuning van de promotie van de gemeente Edam-Volendam
verstrekt de gemeente een extra opdracht voor het ontwikkeling van
videopromotiemateriaal ten behoeve van de website en social media. Deze
video's worden in samenspraak met VVV Edam-Volendam in het voorjaar van
2022 ontwikkelt.
Doelgroep
(Inter)nationale bezoeker
Inhoud
• Projectmanagement ontwikkeling videomateriaal
Duur
Eerste kwartaal 2022

Doelgroep
(Inter)nationale bezoeker

pag. 8

Online marketing
Laag Holland website (intern)
Laagholland.com is eind 2020 compleet vernieuwd. De website staat vol
informatie om inspiratie op te doen en gericht informatie te vinden m.b.t
recreatieve tips: overnachten, eten en drinken, bezienswaardigheden en
activiteiten/evenementen. Daarnaast zijn er fiets- en wandelroutes te vinden
en vertellen vele verhalen over de bijzondere regio. De website bestaat uit
een hoofdpagina voor Laag Holland en sub pagina’s voor Beemster, EdamVolendam, Graft- de Rijp, Oostzaan, Purmerend en Waterland.
Doelgroep
Regio bewoners en (Inter)nationale bezoekers
Termijn
Jaarrond
Uitbouwen UIT-agenda, widgets en connectoren
De informatie vanuit de database van Laag Holland kan op vele slimme
manieren ook via partners onder de aandacht worden gebracht en vice versa.
In 2022 wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en gestart met de
uitrol van een plan in dit kader. Gedacht wordt aan het ontwikkelen van het
grootste culturele aanbod in de regio, maar ook het actief aanbieden van
recreatieve mogelijkheden via ondernemerswebsites om zo het aanbod op
zoveel mogelijk plekken onder de aandacht te brengen.
Doelgroep
Regiobewoners en (inter)nationale bezoekers
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Termijn
Jaarrond
Social media (intern)
Via Facebook en Instagram informeren en inspireren van bezoekers.
Doelgroep
Nationale bezoekers, regiobewoners
Contentplanning
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni - Juli
Augustus - September
Oktober
November
December

Voor op de bucketlist
Cultuur snuiven (in de voorjaarsvakantie)
Plannen maken voor de zomervakantie
Laag Holland groeit en bloeit
Meimaand fietsmaand
In en op het water
Oogstmaanden
Wandelmaand
Regionaal shoppen voor de feestdagen
Adventskalender

Consumentennieuwsbrief
Terug van weggeweest. Na een aantal jaar start Bureau Toerisme Laag
Holland in 2022 weer met een consumentennieuwsbrief. De behoefte onder
de consumenten bleek hoog tijdens de Adventskalenderactie van 2021 waar
circa 900 personen zich hebben aangemeld voor toekomstige nieuwsbrieven.

IZI.Travel Routes
Een internationaal platform waar men audio-gidsen vindt van o.a. steden,
musea en toeristische attracties. Bureau Toerisme Laag Holland heeft 16
audiotours online en in de app staan ter promotie van de regio.
Doelgroep
(Intern)nationale bezoekers
Termijn
Jaarrond

Route.nl Landingspagina (onder voorbehoud, dec 21)
Het grootste multimediale routeplatform van Nederland, België en Duitsland
voor recreatieve fietsers en wandelaars. Onderdeel van deze samenwerking is
een landingspagina en opname van circa 85 fiets- en wandelroutes binnen
hun website en app.
Doelgroep
(Inter)nationale bezoekers
Termijn
Jaarrond

Doelgroep
Regio bewoners en nationale bezoekers
Termijn
Maandelijks terugkerend
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Drukwerk
Dagje uit in Laag Holland
Het magazine Dagje uit in Laag Holland staat boordevol recreatieve tips over
de regio Laag Holland. Deze seizoenspecials inspireren de regiobewoner tot
het ontdekken van bijzondere ondernemingen, evenementen en gebieden in
de eigen regio. Nieuw in 2022! De oplage wordt verhoogd en Dagje uit in Laag
Holland zal vanaf nu op alle adressen in Laag Holland huis-aan-huis verspreidt
worden.
Doelgroep
Regio bewoners
Oplage
• Verhoging van 71.500 naar 95.400 exemplaren per editie
Distributie
• Huis-aan-Huis in de regio
• Het magazine wordt uitgegeven bij bibliotheken, poppodia,
gemeentehuizen en lokale VVV’s
• Daarnaast wordt het ook actief gedeeld op de social media.

Folders en plattegronden (intern)
Bureau Toerisme Laag Holland heeft in 2020 de digitale huisstijl vernieuwd.
De ambitie is om dit in 2022 ook voor de gehele folderlijn te doen. Het
onderzoek onder ondernemers in najaar 2021 laat zien dat er nog steeds
grote behoefte is aan fysiek foldermateriaal, waarbij een combinatie van
informatie en een plattegrond ideaal is.
Doelgroep
(Inter)nationale bezoeker
Oplage
Varieert per folder
Distributie
• In heel Laag Holland en omliggende gemeenten liggen deze folders op
prominente locaties (o.a. VVV locaties, toeristische ondernemers)
• Digitaal te lezen op laagholland.com
Uitgangspunt nieuwe look-and-feel

Verschijningsdata 2022
• 6 april
• 6 juli
• 5 oktober

pag. 11

Business to Business
Bureau Toerisme Laag Holland adviseert toeristische/recreatieve
ondernemers op het gebied van trends en ontwikkelingen en stimuleert de
ontwikkeling van kwalitatief toeristisch aanbod.
Nieuwsbrief
Middels een nieuwsbrief informeert Bureau Toerisme Laag Holland
ondernemers en stakeholders over trends, ontwikkelingen en lopende
projecten. Participatiemogelijkheden worden hierin ook gecommuniceerd.
Frequentie
Minimaal vier keer per jaar

Netwerkbijeenkomsten
Tijdens ‘Café Laag Holland’ worden
ondernemers en stakeholders geïnformeerd
over ontwikkelingen en resultaten. Bij deze
netwerkbijeenkomsten staat vaak een thema
of project centraal.
Frequentie
Twee keer per jaar

LinkedIN
Bureau Toerisme Laag Holland heeft een LinkedIn bedrijfspagina. Op deze
pagina wordt o.a. relevant nieuws gedeeld en ondernemers op de hoogte
gehouden van participatiemogelijkheden.

- ‘Ambassadeur van het jaar’ contest
Laag Holland bekend maken onder het grote publiek is een omvangrijke maar
prachtige taak waarbij wij ieders hulp goed bij kunnen gebruiken! Laag
Holland is een grote regio, met een relatief onbekende naam, maar het heeft
zoveel te bieden. Om Laag Holland onder het grote publiek bekend te maken
roepen wij voor het 2de jaar op rij graag een contest uit.:

'Omarm Laag Holland,
daar scoor je punten mee!'
Wij zijn opzoek naar ondernemers die zich met de regio Laag Holland
identificeren. Die trots zijn op het mooie decor waarin zij hun diensten
aanbieden en die mee willen helpen om de naamsbekendheid te laten
groeien. Doe je mee? Er is naast de eeuwige roem als 'Ambassadeur van het
jaar 2021' ook een waanzinnig promotiebedrag te winnen t.w.v. maar liefst
€1000*,-!
Hoe maak je kans?
• Gebruik altijd #laagholland en @laagholland in je social media
uitingen.
• Vertel op je website over de regio Laag Holland en plaats hierbij een
link naar www.laagholland.com.
• Deel, waar mogelijk, het gratis foldermateriaal van de regio uit onder
je bezoekers.
• Benut extra mogelijkheden om Laag Holland te promoten.
De winnaar is de ondernemer die op deze manier de meeste acties voor de
Laag Holland genereert en wordt eind 2022 bekend gemaakt.
*incl. btw.
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Netwerk, kennis en promotiepartners
Amsterdam&Partners heeft een regierol in het informeren van
internationale bezoekers in Amsterdam. Het voornaamste doel is het spreiden
van deze bezoeker binnen de metropoolregio Amsterdam. De regio Laag
Holland heeft binnen de website van iamsterdam.com een landingspagina
onder de noemer ‘Old Holland’. Dit is onderdeel van de campagne
‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’. Bureau Toerisme Laag Holland levert
hierbij input voor de content en is jaarrond gebiedsvertegenwoordiger binnen
dit project.
NBTC Holland Marketing is dé destinatiemarketing organisatie
voor Nederland. Normaliter zet het NBTC zich in voor de promotie van
Nederland in het buitenland. Door de komst van COVID-19 is dit momenteel
verschoven naar promotie van Nederland in Nederland en de buurlanden.
Bureau Toerisme Laag Holland levert content voor de website en on- en
offline campagnes. Tevens deelt zij mee in het kennisnetwerk wat het NBTC
brengt met oog op data en ontwikkeling.
Kennis netwerk destinatie Nederland hét kennisnetwerk van, voor en door
VVV- en destinatie marketing organisaties. Dit kennisnetwerk biedt de
mogelijkheid om relevante kennis uit het werkveld te delen en informatie uit
te wisselen. Zo kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertise en kunnen
gezamenlijke belangen voor het voetlicht worden gebracht. hierbij wordt o.a.
gesproken over gastvrijheid, digitale ontwikkeling, data & inzichten.
Lokale, regionale en provinciale ontwikkelingen hebben veel invloed op
het reilen en zeilen in de sector. Bureau Toerisme Laag Holland is tijdens
ontwikkelingen, plannen maken en in de uitvoering vaak een betrokken partij.
Deze kennis en betrokkenheid is van grote waarde en zorgt ervoor dat zoveel
mogelijk zaken waardevol aan elkaar verbonden worden, zodat de impact zo
groot mogelijk is efficiënt ten uitvoer kan worden gebracht.
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Mogelijke extra projecten / aandachtpunten
2022
De volgende ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen in de planning, maar
zullen afhankelijk van de vast te stellen projectplannen en beschikbare
(uitvoering)budgetten waarschijnlijk wel de aandacht vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

(S)laag Samen, het nieuwe perspectief voor de regio -> transitie
binnen de regio en de organisatie
Visie op Watertoerisme -> ontwikkeling arrangementen
Regionale economische visie Zaanstreek-Waterland ->
uitvoeringsagenda
Dijk van een Kust -> recreatieve ontwikkeling langs de
Markermeerdijk -> aanjaagrol voor projectontwikkeling
TOP Edam-Volendam -> promotie, productontwikkeling en
informatievoorziening -> citymarketeer c.q. coördinator
Proeftuin MRA -> productontwikkeling Kunst & Cultuur voor EdamVolendam
Economische Visie 2040 Purmerend -> uitvoeringsagenda
Werkgroep binnenstad Purmerend -> uitvoeringsagenda
Gastvrij Waterland -> veel aan horeca/toerisme/cultuur
(stage/vrijwilligers) vacatures -> rol BTLH organiseren platform?
Verzamelen aanbod, aantrekkelijk positioneren werken in de regio,
e-learning?
Mogelijke PR opdrachten: 400 jaar Purmer, Kunstmaand De
Onthulling Edam-Volendam
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Jaarplanning 2022 Bureau Toerisme Laag Holland
JAN

CAMPAGNES
Ode aan het Laag Hollandse landschap (tot medio juni 2022)
Realiseren schilderijlijsten in het landschap
Aanleveren content aan Ode aan het Landschap NH
Extra projecten initiëren/begeleiden
Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (A&P)
Content controle en aanlevering passende content online
Content ontwikkeling I Amsterdam magazine – data nog niet bekend
Content ontwikkeling Amsterdam Area Guide – data nog niet bekend
Begeleiden persreizen – data nog niet bekend
Nederland Waterland lijn (NBTC)
Content controle en aanlevering passende content online
Projectbegeleiding digitale beleving

PROJECTEN
Recreatief Grid – vitaal platteland Laag Holland
Ontwikkelen 6 fiets- en wandelroutes
Storytelling – Recreatieschap Twiske-Waterland (onder voorbehoud)
Inventarisatie behoefte
Ontwikkelen verhalen en/of themaroutes
Ontwikkeling animatievideo – Gedragsoverlast
Inventarisatie behoefte + realiseren script
Projectbegeleiding ontwikkeling
Ontwikkelen videomateriaal – Gemeente Edam-Volendam
Inventarisatie behoefte met VVV en Gemeente Edam-Volendam
Projectbegeleiding ontwikkeling

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

LF themaroutes – Nederland Fietsland | Provincie Noord-Holland
Verrijken content LF Zuiderzeeroute
Ontwikkelen weekendroute LF Zuiderzeeroute (onder voorbehoud)
Verrijken content LF Waterlinieroute
Ontwikkelen weekendroute LF Waterlinieroute (onder voorbehoud)

ONLINE MARKETING
Website laagholland.com
Beheren regionale database
Redactie/controle werkzaamheden website
Projectbegeleiding module uitbouw website
SEA inregelen + bereik monitoren (nog niet definitief)
Uitbouwen UIT-agenda en widgetvermeldingen
Selecteren strategische contentpartners
Onderhouden contacten met contentpartners
Social Media
Doelgroep/content inventarisatie + bereik monitoren
Facebook – 3 berichten per week
Instagram- 3 berichten per week / 9 stories per week
Extra opdracht Recreatieschap Twiske-Waterland
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief voor bezoekers
Persreizen (data afhankelijk van COVID-19)
Eigen persreis of Instameet
Persreizen Ode aan het Noord-Hollandse landschap
Persreizen Amsterdam&Partners
Persreizen NBTC
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DRUKWERK (INTERN)
Dagje uit in Laag Holland (oplage 95.400 exemplaren)
Sales en redactionele activiteiten
Uitgave edities – 6 april, 6 juli en 5 oktober 2022
Herontwikkeling regionale huisstijl drukwerk (afh. van regionaal plan)
Ontwikkelen van nieuwe plattegronden in combinatie met kernfolders

BUSINESS TO BUSINESS
Nieuwsbrief voor ondernemers
Café Laag Holland
LinkedIn
Ambassadeur van het jaar - contest
Kwartaalupdate Regio Zaken
Betrokkenheid bij evenement Gastvrij Waterland

VVV / KENNIS NETWERK DEST. NL
Afstemmen overeenkomst
Kennissessies bijwonen
Regionale bestuursoverleggen lokale VVV’s
Jaarrond begeleiding VVV’s + contactpunt VVV Nederland
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