
DRONTEN MARKETING
UIT DE STARTBLOKKEN

VERSTERKEN MERK DRONTEN 

Online platform

RESULTATEN 
SEPTEMBER 2020-APRIL 2021

verblijfstijd in minuten 
jan - apr 2021

13.785 18.954 65.000 01:35
gem. 2.757 per maand gem. 4.739 per maand bezoekers prognose 2021

Aantal bezoekers
aug - dec 2020

Aantal bezoekers
jan - apr 2021

Doelstelling 2021
55.000 bezoekers

Doelstelling 2021
01:25 verblijfstijd

Doorontwikkeling platform 
drontengeeftjederuimte.nl 

centrale website

 Integratie websites naar drontengeeftjederuimte.nl  
 Centralisatie content aanlevering  
 Verrijken Open Data Platform 
 Doorontwikkeling domeinpagina’s: 

 * Routemodule vrije tijd 
 *  Kaartmodule wonen/ondernemen:
  woningbouwprojecten en bedrijventerreinen op kaart in beeld

RESULTATEN DRONTENGEEFTJEDERUIMTE.NL



Online campagnes

Social media

Merkversterking via evenementen en activiteiten

Inwoners, ondernemers en bezoekers vertellen hun verhaal over wonen, 
bezoeken en ondernemen in Dronten. In Q2 staan nog zes verhalen gepland. 

Resultaten online campagnes tot 1 mei:

HET DRAAIT OM BEWIJS

Start   januari 2021
Bereik    149.457
Weergaven   493.107
Kliks naar website    4.776

Resultaten tot 1 mei:

  Naar 1.392 volgers  
 KPI 2021 > 2500 volgers

  Naar 520 volgers
 KPI 2021  > 1000 volgers 

  Start LinkedIn community

BOUWEN AAN HET MERK 

EN DE TROTS OP DRONTEN

Corona -> weinig events -> 
schakelen en aanpassen -> 
nieuwe kansen verzilveren

“Door routes langs prachtige tulpenvelden 
promoot Tulpenroute Flevoland het 

buitengebied van Dronten. Door samen te 
werken met Dronten Marketing versterken 

we elkaar; we verrijken de route én we 
versterken het gezicht van Dronten”

Mariska van Diepenbeek 
Secretaris 

Tulpenroute Flevoland



	 Moodfilm	en	teasers	
 vrije tijd en wonen 
	 Fotografieroute	3-4	fotografen	
 Vervolg online campagne
 (Online) netwerkbijeenkomst(en)

 Merkversterking events/  
 activiteiten zomer/najaar  

 Marketingworkshop
 Werving ambassadeurs
 …………………

Vanuit de Database Lokale Ondernemers wordt samengewerkt 
met onder meer  VWA, FLINDER, Another Sight, KWOOT, 
YNNCK, Goed in beeld, STU-ART, Studio Windtkracht, PETRA 
en Accent Grave. 

Bij marketing-gerelateerde pitches treden gemeente Dronten 
en werkgroep Dronten Marketing samen op.

Op- en uitbouw samenwerking binnen gemeente 
Stichting DOES, OVDD, De Meerpaal, FlevoMeer Bibliotheek, 
evenementenorganisaties.
 
Samenwerking regio 
Deelname brandteam gebiedsbranding Flevoland, afstemming 
Visit Flevoland.

SAMENWERKEN 

FACILITEREN & STIMULEREN

PLANNING

“Fijn dat (jonge) Drontense 
ondernemers de kans krijgen en 

worden betrokken bij de uitvoering van 
marketingactiviteiten. Mooi om met 
elkaar, maar ieder vanuit hun eigen 

expertise, Dronten op de kaart 
te zetten” 

Roland Mögele
Eigenaar online marketingbureau 

Another Sight

“De nieuwe aanpak van 
Dronten Marketing met een centrale 

coördinatie zorgt voor eenduidigheid, maakt 
het gemakkelijker om een completer beeld van 
Dronten te laten zien als het gaat om wonen,
 vrije tijd en ondernemen en het biedt kansen 

voor een sterkere marketingsamenwerking 
met de achterban”

Jeannet Tijsma
Beleidsadviseur wonen

Gemeente Dronten

DRONTEN CONSISTENT EN CONSEQUENT UITDRAGEN

Ondersteuning	&	faciliteren	domeinspecifieke	marketing:
	 Vrije	Tijd	(fietskaart,	advertenties,	promotiefilm,	

 initiatief agrofood toerisme)
 Wonen (wooncampagne, marketingsamenwerking  

 makelaars en projectontwikkelaars)
 Ondernemen (campagne acquisitie)

Samen bouwen 
aan de marketing 

van Dronten!



SAMEN INVESTEREN

OP WEG NAAR SAMENHANG

< 2020 2020 - 2021 2021 >

www.drontengeeftjederuimte.nl

BIJDRAGEN VANUIT DE SAMENLEVING:

 Ureninzet van ondernemers in werkgroepen
 Beschikbaar stellen communicatiemiddelen en 

 -kanalen door ondernemers en evenementenorganisaties 
 Medewerking verhalen door inwoners, ondernemers en organisaties
 Korting van ondernemers op offertes 
 Actief delen van het verhaal en merk Dronten via online platformen

 ambassadeurs

Waarde bijdragen vanuit samenleving € 29.000,-
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Investeringen/bijdragen marketing van Dronten september 2020-april 2021 € 116.000,-:

 Bijdrage vanuit gemeente Dronten € 87.000,-
 Bijdrage vanuit samenleving € 29.000,-


