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Als ondernemer in Spaarnwoude weet u dat er verrassend veel
te beleven valt in de groene, weidse achtertuin van Amsterdam,
Haarlem en Velsen. Uw hulp is nodig om van dit fantastische
recreatiegebied een nog beter bezocht gebied te maken.

Wat willen we bereiken?
We willen nieuwe bezoekers trekken en de huidige bezoekers verleiden om
langer te blijven en meer te besteden. Dat is mogelijk want het recreatiegebied
barst van de mogelijkheden; actie en avontuur, rustige ontspanning,
gezellig eten en drinken en sfeervol overnachten.
Keuze genoeg in een oer-Hollandse omgeving. Gezamenlijke promotie van
al dat moois is het enige dat nog ontbreekt.

Op wie mikken we?
We willen meer profiteren van de huidige gasten van Spaarnwoude.
Zij komen vaak voor één ding naar het recreatiegebied en laten het overige
aanbod links liggen. Door ze kennis te laten maken met het totale aanbod van
Spaarnwoude, kunnen we combinatiebezoeken stimuleren.
Ook zullen bezoekers vaker terugkomen.
Daarnaast willen we ook nieuwe klanten trekken. We mikken daarbij niet op
drommen toeristen, maar zoeken de middenweg. Zo blijft het unieke karakter
van Spaarnwoude behouden.

Hoe zetten we Spaarnwoude
in de markt?
We zetten Spaarnwoude neer zoals het ís:

eigentijds

levendig
gastvrij ondernemend
stoer

Een groene oase in een stedelijk gebied, waar de stedeling
in alle vrijheid energie kan opdoen. Of hij nu een actieve
buitensporter, een rustzoekende wandelaar of
bourgondische levensgenieter is.

Hoe verkopen we Spaarnwoude?
Samen met Recreatieschap Spaarnwoude, de Kamer van Koophandel
Amsterdam en marketingbureau BusinessOpeners hebben we een
promotieplan opgesteld.
Nu gaan we beginnen met de uitvoering.
• Presenteren van het veelzijdige aanbod in Spaarnwoude via
moderne middelen (website, facebook en app).
• Opstellen van brochures over Spaarnwoude
• Genereren van free publicity
• Ontwerpen van gemeenschappelijke plattegronden
Hier blijft het niet bij.
U kunt het volledige promotieplan zelf bekijken op
www.ondernemersspaarndam.nl
via O.V. Spaarndam e.o. > Projecten actueel.

Doe met ons mee!

ons logo in uw promotie- en reclame-uitingen.
• gebruik
U kunt het logo gratis downloaden via

•

www.ondernemersspaarndam.nl
via O.V. Spaarndam e.o. >projecten actueel.
doe suggesties over gezamenlijke promotieacties
op onze website

De Kamer van Koophandel heeft geld voor de uitvoering
van het promotieplan beschikbaar gesteld.
Anderen worden benaderd.
Voor deelname aan de website en andere
gemeenschappelijke promotie uitingen zal een
onkostenvergoeding gevraagd worden.
Het gebruik van het logo is gratis.
U krijgt daar op korte termijn informatie over.
Namens de ondernemersvereniging Spaarndam,
Ineke van der geest.

