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FACTS AND
FIGURES
/

AANTAL BEZOEKERS

HERKOMSTLANDEN
Nederland (48%)
Engeland (10%)
Duitsland 10%)

3 MILJOEN
SOCIAL MEDIA

VS (7%)
België (6%)

Aantal
bezoekers
VVV: 32.000

Frankrijk (5%)
Spanje (3%)

22.000 Likers

Italië (3%)
Overig (8%)

2500 Volgers
1400

Pins

Toelichting: het VVV Delft telt alleen de vragenstellers.
Dit houdt in dat groepen als 1 geteld worden en het
daadwerkelijk aantal bezoekers hoger ligt.

GEM. BESTEDINGEN

DRUKSTE MAANDEN

Nationale dagrecreant
€ 35,10 - Delft
€ 40,10 - Landelijk

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Internationale
bezoeker
€ 246,00 - Delft
€ 214,00 - Landelijk

augustus
juli
april
mei
september
juni

7. oktober
8. maart
9. november
10. februari
11. december
12. januari
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VOOR
WOORD
/

Het zal u niet verbazen:
Delft blijft een aantrekkelijke stad voor toeristen! Dit zien we o.a.
terug in de toeristenaantallen.
In de eerste helft van
2017 hebben maar liefst
1.762.000 nationale bezoekers (bron: NBTC/NIPO)
onze stad bezocht. Het
exacte aantal internationale bezoekers is niet bekend, maar afgaande op het
stijgingspercentage (landelijk en bij VVV Delft)
kunnen we aannemen dat er
een klein miljoen buitenlanders jaarlijks Delft
bezoekt.
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Naast de reguliere activiteiten is 2017 voor Delft Marketing vooral het jaar geweest van het realiseren van een
nieuwe website en social media-strategie en het laten
uitvoeren van onderzoeken.
Voor wat betreft de website Delft.com: de basis staat en
op dit moment werken we aan een uitbreiding van functionaliteiten zoals een extra module voor pers en trade.
Daarnaast staan we in november weer op een internationale beurs. Dit jaar hebben we ook de samenwerking
met Den Haag en Rotterdam concreet vormgegeven.
Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke regiofolder,
een persbezoek uit de UK, een joint city promotion in
Duitsland en een gezamenlijke presentatie op de WTMbeurs in Londen (november 2017).

2018
/

Het jaar 2018 wordt het jaar van uitvoering van de
Toeristische Visie en de marketingstrategie. Tijdens de
eerste partnerbijeenkomst in 2018 zullen wij deze strategie en het uitvoeringsplan aan u presenteren. De resultaten van diverse onderzoeken (zoals het merkenonderzoek, doelgroeponderzoek en onderzoek naar
mediagedrag) zijn belangrijke uitgangspunten hierin.
We verwachten een jaar met mooie projecten die Delft
nog aantrekkelijker maken. Projecten die we hopelijk
samen met u en/of uw steun uitvoeren. Samen maken
we de stad mooier! Wij kijken uit naar volgend jaar, wij
hopen u ook! In dit partnerplan leest u meer over de
samenwerking en het partnership.
Namens de teams van Delft Marketing en VVV Delft,

Evelien van der Kruit
Directeur Delft Marketing
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DELFT
MARKETING

/
Delft Marketing is dé
marketingorganisatie van Delft
voor destinatiemarketing.
Onder Delft Marketing vallen tevens de
VVV Delft en het Delft Convention Bureau.
ONZE AANDACHTSGEBIEDEN
/
• Stadspromotie in binnen- en
buitenland
• Gastheerschap
• Onderzoek & Monitoring
• Samenwerking en netwerk
• Advies
• Congresacquisitie
ONZE MISSIE
/
Als innovatieve, eigenzinnige en flexibele
organisatie profileren Delft Marketing en
haar congresservice de stad Delft als aantrekkelijke destinatie (nationaal en internationaal). Via de VVV Delft zorgen wij voor
een gastvrije ontvangst en onafhankelijke
toeristische informatie en advies.
ONZE KERNWAARDEN
/
Samenwerking, betrouwbaar, transparant en
resultaatgericht.
ONZE AMBITIE
/
Delft (Marketing) streeft naar meer bezoekers (nationaal, internationaal en zakelijk)
in Delft die langer blijven, meer geld uitgeven, verliefd op Delft weer vertrekken en
zeker terugkomen.
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DOELGROEPEN

/

We hanteren de doelgroepen uit de
‘Leefstijlatlas’ waarin de doelgroepen
gekoppeld zijn aan kleuren en
leefstijlen.

1.

NATIONALE BEZOEKERS
(BUITEN ONZE REGIO)

Ingetogen Aqua
Geïnteresseerd in kunst, cultuur en historie.
Hoger opgeleid en bovengemiddeld inkomen.
Maatschappelijk betrokken. Vermijden drukte
en massale bestemmingen. Houden van wandelen en fietsen. Groot aandeel empty nesters.

Creatief en Inspirerend Rood
Creatief en op zoek naar uitdagingen en
inspirerende ervaringen. Zijn trendsetters die
een voorbeeld vormen voor andere doelgroepen.
Vaak hoog opgeleid, maar door het grote
aandeel jongeren nog niet altijd een hoog
inkomen. Geïnteresseerd in vernieuwing,
moderne kunst en andere culturen.

Ondernemend Paars

Foto: Eva Kasbergen

Geïnteresseerd in kunst, cultuur en historie.
Hoger opgeleid en bovengemiddeld inkomen.
Laten zich graag verrassen en inspireren. Willen
ontdekken en beleven en zijn op zoek naar
bijzondere ervaringen. Relatief veel een- of
tweepersoonshuishoudens.

2. INTERNATIONALE BEZOEKERS
Focuslanden: Engeland, Duitsland, België, Frankrijk,
Spanje, Italië, Amerika en China.

3. ZAKELIJKE BEZOEKERS
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PARTNER
SHIPS
/
Delft Marketing
hanteert vier soorten
partnerships:
•
•
•
•

VVV Partnership voor
kleine tot middelgrote
ondernemingen
Marketing Partnership
voor middelgrote tot
grote ondernemingen
Evenementen
Partnership voor
eventorganisatoren
Congres Partnership.

In het schema rechts ziet u
de kenmerken van de diverse
partnerships overzichtelijk
weergegeven.
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VVV
€195

MARKETING
€350

EVENEMENTEN
€350

Folder- en info-verstrekking via VVV
Ontvangst toeristische brochures /
plattegronden tbv uw klanten/gasten

200 brochures
1000 brochures en
of 5 scheur5 scheurblokken
blokken

Exposure via social media (mits
nieuwswaardig)
Vermelding onderneming in
toeristische brochure 2017/2018*
Adverteren in toeristische brochure

15% korting

15% korting

mits
relevant

mits
relevant

15% korting

Deelname aan partnermeeting
Kwartaalnieuws met o.a. trends, info
doelgroepen en bezoekersaantallen
Ontvangen van onderzoeksresultaten
Vermelding van culturele activiteiten
in toeristische agenda op Delft.com
Opname in Travel Trade Manual

**

Distributiemogelijkheid communicatiemiddelen op (int.) beurzen ***
Participatiemogelijkheid activiteiten
travel trade ***
Mogelijkheid vermelding op
A0-borden
10% korting vlaggen (citydressing)
Tegen betaling: extra exposure via
FB/Nu in Delft, FB/Visit Delft en
twitter Ontdek Delft.
* mits de onderneming of het onderwerp past binnen de beschikbare rubrieken.
** mits stadsbreed toegankelijk, aanzienlijk aantal bezoekers en voldoende culturele waarde.
*** tegen aanvullende betaling, afhankelijk van kosten activiteit.
**** mits de aanvraag citydressing volledig is ingevuld en is goedgekeurd.

****

CONGRES
PARTNERSHIP
/

Delft is de 7e congresstad
van Nederland. Met de
oprichting van het
hooglerarenplatform Legatus
(in november 2017) hoopt
Delft Convention Bureau op
nog meer wetenschappelijke
congressen in Delft en een
hogere plek in de ranking.
De lokale wetenschappers
kennen het vakgebied én onze
prachtige stad en promoten
die in internationaal
verband.
Delft is met haar historische centrum,
onderscheidende congreslocaties, TU
Delft en vele kennisinstellingen de ideale
stad voor het houden van middelgrote
wetenschappelijke congressen en
zakelijke events. Delft Convention
Bureau, onderdeel van Delft Marketing,
zorgt er samen met haar congrespartners
voor dat ook de rest van de wereld dit
weet en naar Delft komt.
Delft Convention Bureau acquireert
actief congressen, zowel nationaal als
internationaal. Daarnaast ondersteunt
zij eventorganisatoren bij het vinden
van een geschikte congreslocatie, hotels,
facilitaire dienstverleners en organiseert
het site inspections.
Zie voor meer informatie: www.
delftconventionbureau.com of neem
contact op met Marjolein Lalleman (06
13 77 05 48) of Ingrid Rip (06 22 99 88
61).

vanaf

€ 450
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VVV
/

PARTNERSHIP

Als VVV-partner levert u een bijdrage
aan de promotie van de stad en bent
u op diverse plekken zichtbaar voor
bezoekers.
Uw aanbod, diensten en activiteiten worden gepromoot
via de VVV Delft. Uw folders liggen zichtbaar in
de VVV. Als er nieuwswaardige feiten omtrent uw
onderneming zijn, dan geven we hier via onze social
media-kanalen aandacht aan.
U krijgt bovendien een regelvermelding in onze
toeristische brochure (oplage 50.000) in een van de
bestaande rubrieken. De brochure wordt verspreid via:
• de VVV Delft (aan de balie en op aanvraag via mail
en post);
• campings, hotels, attracties en VVV-kantoren in de
regio;
• vervoerslocaties zoals Centraal Station Delft,
Rotterdam The Hague Airport en de Cruiseterminal
Rotterdam;
• (internationale) beurzen waar Delft Marketing en/of
Den Haag Marketing aan deelnemen.
Als VVV-partner heeft u bovendien recht op 200
toeristische brochures óf 5 scheurblokken met
plattegronden en ontvangt u 15% korting op adverteren
in de toeristische brochure.
OVERIG
/
• Afhankelijk van de aard van uw onderneming wordt
u wel of niet op de nieuwe toeristische website van
Delft opgenomen;
• U ontvangt eenmaal per kwartaal een nieuwsbrief
met de bezoekerscijfers van het vorige kwartaal,
trends op het gebied van toerisme en Delftse
ontwikkelingen;
• U bent welkom tijdens onze twee partnermeetingen
in 2018.

€ 195
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MARKETING
PARTNER
SHIP

/

Als Marketing Partner
draagt u niet alleen
extra bij aan de
stadspromotie maar
heeft u ook extra
mogelijkheden om
onderdeel te zijn van
onze activiteiten op
het gebied van travel
trade, free publicity
en campagnes.

// 12

Voor u gelden dezelfde voordelen als voor de VVV-partners (zie vorige pagina):
• Promotie via VVV Delft en social media.
• Regelvermelding in toeristische brochure.
• 15% korting op adverteren in de toeristische brochure.
• Vermelding op nieuwe toeristische website van Delft
(mits relevant).
• U ontvangt eenmaal per kwartaal een nieuwsbrief
met de bezoekerscijfers van het vorige kwartaal,
trends op het gebied van toerisme en Delftse ontwikkelingen.
Als Marketing Partner heeft u de volgende extra voordelen:
• 1000 toeristisch brochures (ipv 200) én 5 scheurblokken met plattegrond.
• U bent welkom tijdens onze twee partnermeetingen
in 2018
• U ontvangt een samenvatting van nieuwe onderzoeksresultaten omtrent herkomst, gedrag en interesse van bezoekers.
• U wordt vermeld in de Travel Trade Manual (Handboek over Delft) die in 2017 vervaardigd wordt ten
behoeve van touroperators, congresmarkt, pers en
media.
Verder kunnen wij u als Marketing Partner benaderen
met aanbiedingen op het gebied van Travel Trade en
free publicity (mits relevant voor de doelgroep). Dit
houdt in dat wij u benaderen voor folderparticipatie op/
deelname aan (internationale) beurzen, advertentieaanbiedingen, vermelding in artikelen, campagnes, opname
in FAM-trips, persreizen of andere Delft-tours.

€ 350
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EVENEMENTEN
PARTNERSHIP
/

Wilt u uw evenement nog beter in de
spotlights zetten? Dat kan met het
Partnership Evenementen.
Naast de reguliere promotie via onze VVV, digitale
kalender, toeristische website en social media zijn er
extra mogelijkheden:
• Gratis promotie via de A0-borden (mits het
evenement stadsbreed toegankelijk is, een
aanzienlijk aantal bezoekers trekt en van
culturele waarde is).
• U ontvangt 10% korting op het plaatsen van
vlaggen in Delft.
• Tegen betaling kunt een promotiecampagne
uitvoeren via onze facebookkanalen;
• Vermelding van uw evenement in onze
toeristische brochure en Travel Trade Manual.
Daarnaast ontvangt u van ons:
• eenmaal per kwartaal een nieuwsbrief met
de bezoekerscijfers van het vorige kwartaal,
trends op het gebied van toerisme en Delftse
ontwikkelingen.
• U bent welkom tijdens onze twee
partnermeetingen in 2018.
• een samenvatting van nieuwe
onderzoeksresultaten omtrent herkomst,
gedrag en interesse van bezoekers in relatie tot
evenementen.

€ 350
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ADVERTEREN
TOERISTISCHE
BROCHURE 2018

/

De opzet van de toeristische brochure 2018 blijft nagenoeg hetzelfde als in 2017:
• Oplage: 50.000
• Formaat: A5 (148,5 x 210 mm)
• Full colour
• 48 pagina’s
• Taal: Nederlands/Engels, aangevuld met 2 pagina’s Franse en Duitse basisinfo
• Verschijning: februari 2018
• Looptijd: maart 2019

AFMETINGEN

PARTNERS

NIETPARTNERS

Advertorial halve pagina (opmaak
Delft Marketing)

1/2 pagina - 138 x
98 mm

€ 550,-

€ 645,-

Advertentie (in eigen opmaak)

1/1 (hele pagina) 148 x 210 mm*

€ 1.450,-

€ 1.700,-

Advertentie achterzijde
(in eigen opmaak)

1/1 (hele pagina) 148 x 210 mm*

€ 2.400,-

€ 2.800,-

*excl. 3mm afloop

Uw advertorial nemen wij op in de rubriek naar keuze (mits plek) en bestaat uit een foto,
tekst over uw onderneming, enkele contactgegevens, vermelding van uw openingstijden
en een verwijzing naar de plek op de plattegrond.
De hele pagina kunt u in eigen opmaak aanleveren zodat u uw eigen identiteit extra
benadrukt. De advertorials (halve pagina) worden door Delft Marketing opgemaakt. De
advertenties en advertorials worden toegewezen volgens het principe ‘Wie het eerst komt
…’.
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ALGEMENE
VOOR
WAARDEN
A L G E M E N E
V O O R W A A R D E N
/
•
•

•
•
•

Een partnerschap wordt aangegaan
voor het hele kalenderjaar
Voor betalingen van het partnerschap ontvangt u een factuur die u
binnen de gestelde termijn dient te
voldoen
Voor het partnerschap is de prijs
van toepassing zoals genoemd in dit
partnerplan.
Alle prijzen zijn exclusief 21%
BTW.
Het partnerschap wordt automatisch verlengd. Opzeggingen dienen
voor 1 december van het lopend jaar
te geschieden.

•

•
•

Voor het op tijd aanleveren van (vertaalde) teksten en foto’s voor promotieproducten bent u zelf verantwoordelijk.
Op onze diensten geldt geen retourrecht.
Voor producten en diensten van derden gelden de algemene voorwaarden
van de toeleverancier.
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NOG
/

VRAGEN?

Heeft u nog vragen over
een van de partnerships
of andere vragen?
Neemt u dan contact met
ons op.

DELFT
DELFT
/

MARKETING &
CONVENTION BUREAU
EVELIEN VAN
D E R K R U I T 			
Directie
e.vanderkruit@delft.com

HIMAT
S A N W I R J A T M O 			
Marketing & Trade
h.sanwirjatmo@delft.com

MARJAN
DEN BOER
Communicatie
m.denboer@delft.com

NEL VAN
DER MAAREL
Accountmanager Partners
n.vandermaarel@delft.com

INGRID
RIP
Delft Convention Bureau
i.rip@delft.com

MARJOLEIN
LALLEMAN
Marketing & Communicatie
Delft Convention Bureau
m.lalleman@delft.com
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V O O R M E E R
I N F O R M A T I E
/
Delft Marketing
Kerkstraat 3
2611 GX Delft
T 015 215 40 50
E info@delft.com
www.delft.com
Twitter: @delftmarketing
Facebook:
www.facebook.com/NuInDelft
www.facebook.com/VisitDelft
C O L O F O N
/
Redactie: Delft Marketing
Design: Himat Sanwirjatmo
Stadsstijl: Studio Dumbar,
Rotterdam
Delft Marketing is niet aansprakelijk
voor zet- en drukfouten.

