
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Highlights #BrabantisOpen 
 

• Brabant is Open is een unieke samenwerking tussen 35 Brabantse partners, waarvan 11 
partners op 2 juni een nieuwe shortstay ervaring lanceren tijdens BrabantNacht2018. 

• Een PR campagne met als doel Brabant (inter)nationaal op de kaart te zetten als 
interessante shortstay destinatie, vanuit het DNA van Brabant: gastvrij, eerlijk en met 
zelfrelativering. 

• Een PR campagne van ca. 9 maanden op basis van storytelling: authentieke content staat 
centraal.   

• Met een hoofdrol voor Locals. Ruim 100 Brabanders zijn open over Brabant en inspireren 
niet-Brabanders over hún Brabant in deze campagne. 

• Een campagne opgedeeld in drie fasen; 
o Fase I is de campagneperiode vóór de lancering – inzet (inter)nationale (media)deals 

en 30 influencers die een ‘surprise-me’ reis beleven op de 12 locaties in Brabant. Zij 
zijn gekoppeld aan een local die hen mee op reis nam en Open waren over zijn of 
haar locatie. 

o FASE II is het weekend van BrabantNacht. Met ruim 600 gasten die tijdens 
BrabantNacht op 2/3 juni op uitnodiging Brabant beleven. Deze gastenlijst bestaat 
uit: 

▪ Expats, Studenten, influencers & pers. Met hun verhalen, foto’s en video’s 
over Brabant inspireren zij hun achterban. Tijdens en na afloop van hun 
beleving 

▪ Winnaars via mediadeals uit FASE I. Al deze winnaars worden gevolgd tijdens 
hun shortstay-beleving in Brabant en deze output wordt ná BrabantNacht 
verspreid via diezelfde mediakanalen en andere relevante social media. 

▪ Bijna 200 VIP gasten, locatie Beekse Bergen. Dit zijn betrokken stakeholders 
uit diverse sectoren in Brabant die tijdens een separaat VIP event 
(netwerkevent) samen met ons ‘Brabant is Open’ lanceren én zelf een deel 
van de Beekse Bergen-beleving ervaren op 2 juni. Tijdens dit 
netwerkevenement worden tevens de nominaties bekend gemaakt van de 
eerste Brabantse Gastvrijheid Award. 

o FASE III - de fase waarin we alle content n.a.v. BrabantNacht én de nieuwe shortstay-
ervaringen via allerlei kanalen betaald en onbetaald delen en zo onder de aandacht 
brengen bij relevante doelgroepen in Nederland België en Duitsland. 

• Regiekamer op 2-3 juni met contentteam Brabant is Open: VisitBrabant & partners. Deze 
unieke contentstrategie met content ambassadeurs tijdens BrabantNacht én daarna, waarin 
we re-actief en pro-actief de meest relevante content op maat delen met ambassadeurs. Zo 
laten we gezamenlijk de wereld weten dat Brabant OPEN is.  

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facts & Figures 

• Ruim 5000 consumenten hebben deelgenomen aan de diverse acties. 

• Zo’n 20 samenwerkingen met media uit NE/BE en DE waaronder  
o NE: Omroep Brabant / Eindhoven Airport / Brabants Dagblad / Eindhovens 

Dagblad/BN de Stem / L1/ RTV NH/ Rijnmond/Volkskrant/AD/ Ask a Local 
(VisitBrabant).  

o BE: VTB, VAB, Reisreporter.be.  
o Duitsland: Reisereporter / Rheinische Post / NRZ.  

• Gastenlijst BrabantNacht bestaat uit 200 Expats, 15 Studenten, ca. 50 Influencers & Pers en 
meer dan 100 winnaars via media die we in FASE I van de campagne hebben ingezet 

• Zo’n 90 bezoeken van influencers gedurende de totale campagneperiode (Fase I, II en III) 

• 2 juni: film en fotografie op 12 locaties tegelijkertijd – content op maat ook voor alle 
partners om in fase III te verspreiden 

• 2-3 juni Trade Site Inspectie (30 touroperators) 

• 2-3 juni Convention Site Inspectie (15 eventmanagers) & bezoeken zakelijke pers aan 
Brabant waaronder High Profile & Conference Matters 

 
Partners Brabant is Open 
Provincie Noord-Brabant en VisitBrabant in samenwerking met: 
 

’s-Hertogenbosch Heusden 
Avans Holland  
Bavaria Brouwerijcafé Expat Center 
Beekse Bergen Jan-Willem Rozenboom 
Bergen op Zoom Livewall 
BOM NatuurSpa Gasterij Landschot 
Brabant Branding NHTV 
Brabant Celebrates Food Omroep Brabant 
Brabant Gastvrij Persgroep 
Breda Scheepens 
Bullboxer Ticketsplus 
City Hotels Mill Tilburg 
Down Town Gourmet Market Van Gogh Brabant 
Efteling Heusden 
Eindhoven Holland  
Eindhoven Airport Expat Center 
Fatboy Jan-Willem Rozenboom 
Fontys Livewall 
Front of House NatuurSpa Gasterij Landschot 
Helmond NHTV 
Golfbaan Stippelberg Omroep Brabant 

 


