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Wat wonen, leven en werken we toch in een geweldige stad. 
Enschede, een stad om trots op te zijn! Hier zou ik graag mee  
willen beginnen. Want als ik de laatste tijd door de stad fiets,  
dan lijkt het net alsof de kerktoren op de Oude Markt mij een 
knipoog geeft, alsof de schommels op het Stationsplein harder 
zwieren en alsof de winkelpanden op het Van Heekplein een klein 
(line)dansje maken van plezier. Kortom, het gaat lekker met de stad.

We kunnen terugkijken op een prachtig jaar vol mooie activiteiten, 
evenementen en promoties. Zo hebben de winkelketens Hudson’s 
Bay en Decathlon hun intrede gedaan in het Enschedese, zijn we een 
heuse stadsbrouwerij in de Menistenkerk rijker, is de TwentseWelle 
een echte MuseumFabriek geworden en heeft Koningin Máxima 
afgelopen zomer de Performance Factory geopend. Ook met het 
aantal bezoekers in de binnenstad gaat het goed. In 2018 mochten 
we elke week gemiddeld 224.000 bezoekers verwelkomen, dat zijn 
er 20.000 meer dan het jaar ervoor. De inzet en daadkracht die de 
stad de afgelopen jaren heeft getoond, werpen nu hun vruchten af. 
Naast de ondernemerszin van al onze partners en het beleid van 
de gemeente, hebben ook onze jarenlange Duitsland-campagne  
in de Euregio en Noordrijn-Westfalen en de N18-campagne van 
afgelopen jaar hier flink aan bijgedragen.

Het is fijn om te zien dat het goed gaat, maar dat wil niet zeggen  
dat we nu stil kunnen zitten. Het blijft van groot belang om te 
investeren in het ondernemersklimaat en een levendige (binnen-) 
stad. Alleen dan blijft Enschede de dynamische stad waar het  
zo fijn leven, werken en recreëren is. 

Gelukkig staan er voldoende activiteiten en evenementen op de 
agenda om er ook in 2019 weer een fantastisch jaar van te maken. 
Bekende evenementen, maar ook nieuwe. Zo ontpopt zich komende 
zomer op Twente Airport een echt Dinopark, waarbij ouders en 
kinderen brullende dino’s van soms wel twaalf meter hoog kunnen 
bewonderen. Ook bestaat het Muziekkwartier tien jaar. Dat gaan we 
natuurlijk met elkaar vieren. Wilt u het totale aanbod eens rustig 
bekijken, breng dan een bezoekje aan onze website uitinenschede.nl,  
hét platform voor uw vrijetijdsbesteding! 

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie. En natuurlijk hoop ik u  
dit jaar te treffen op een van de vele evenementen en activiteiten  
die onze mooie stad Enschede te bieden heeft. Want…

…samen maken we de stad!

Marieke ter Brugge

ENSCHEDE, 
MOOIE STAD!
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18
Ook in 2018 is Enschede weer stevig op de kaart gezet.  
Er was veel te beleven dankzij het uitgebreide evenementen-
programma, met terugkerende evenementen zoals de Enschede 
Marathon, Freshtival, Kunst in het Volkspark, Grolsch Summer 
Sounds, Proef Eet en Military Boekelo-Enschede. Duizenden 
muziekliefhebbers genoten op het Rutbeek bij Tuckerville van 
diverse (inter)nationale artiesten en Vliegbasis Twenthe was  
decor van het stevige Airforce Festival.

Al met al blikken we terug op een mooi jaar! Het team van 
Enschede Promotie heeft samen met haar (binnen)stadspartners 
en de gemeente Enschede ook dit jaar weer flink bijgedragen  
aan de profilering en positionering van de stad.

1  Algemene cijfers
2  Online bereik: indrukwekkende cijfers
3  Achterhoek-campagne: Enschede staat je goed!
4  Duitsland-campagne: Enschede Erlebnisstadt
5  Evenementenseizoen 2018: een prachtig jaar

HET JAAR IN
CIJFERS & BEELD



2018: EEN JAAR VAN 
STIJGENDE LIJNEN

1
Bron 2013-2017: Locatus

Bron 2018: Op basis van de wifitellingen van Locatus
(teruggerekend naar winkeltijden) 

ECONOMISCH BELANG 
GASTVRIJHEIDSECONOMIE

De gastvrijheidseconomie levert een grote bijdrage aan 
de Neder landse samenleving. Naast een maatschappelijk 
belang heeft de sector ook een aanzienlijke economische 
betekenis. De bestedingen van zowel dag- als verblijfs-
gasten bedragen jaarlijks vele tientallen miljarden  
euro’s. In samenhang daarmee heeft de sector ook  
een substantieel aandeel in de werkgelegenheid.
Bron: NBTC Holland Marketing

Groei inkomend en binnenlands toerisme
Zowel het aantal bezoeken van buiten-
landse toeristen als het aantal bezoeken 
in eigen land groeit. In 2018 hebben 
19,1 miljoen buitenlandse toeristen 
Nederland bezocht, zo meldde toerisme-
onderzoeksbureau NBTC Holland 
Marketing in januari 2019. De meeste 
buitenlandse bezoekers komen uit 
Duitsland. In 2018 kwamen er bijna 
5,8 miljoen Duitsers naar Nederland.

Ook het binnenlands toerisme stijgt.  
Het meest recente onderzoek van  
2017 laat zien dat Nederlanders in  
2017 ruim 18,4 miljoen vakanties 
doorbrachten in eigen land.

Aantal bezoekers binnenstad Enschede in stijgende lijn
De binnenstadsmonitor laat in Enschede een groei van  
ruim 9 procent zien. In 2018 liepen er gemiddeld 224.000 
bezoekers per week in de binnenstad. Op jaar basis zijn dat  
ruim 11,5 miljoen bezoekers.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gemiddeld aantal weekbezoekers binnenstad Enschede

187500
173100

184700
198400 204600

224000
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In 2018 zijn bezoekers 1,5 miljoen keer op uitinenschede.nl  
en stadtenschede.de geweest. Dit is een stijging van 20 procent  
ten opzichte van 2017. In 2018 is de ‘Uit in Enschede’ nieuws-
brief 40 keer verstuurd naar ruim 10.000 geïnteresseerde 
Nederlandse en Duitse consumenten. De aange scherpte e-mail-
marketingstrategie heeft geresulteerd in een verdubbeling van 
het aantal keer dat is doorgeklikt naar een van onze websites.

Meer fans
Het vergroten van onze fanbase op social media was in  
2018 een van de belangrijkste speerpunten. Vergeleken  
met 2017 hebben we 87 procent meer volgers op Instagram  
@enschede en 11 procent meer op Facebookpagina @enschede. 
Op de Duitse Facebookpagina @stadtenschede realiseerden  
we een stijging van 22,5 procent. 

In de tabellen hiernaast ziet u het totaal aantal volgers per 
kanaal in de afgelopen drie jaar. 

ONLINE BEREIK: INDRUKWEKKENDE CIJFERS
Enschede is hip and happening! En daar haken we met onze uitingen graag op in. Voor ons 
contentteam was het vergroten van het online bereik een van de belangrijkste doelstellingen  
voor 2018. Dat is gelukt! Met trots zetten we voor u een aantal cijfers op een rij.

2

Sessies website 2016 2017 2018

uitinenschede.nl 527.291 684.269 837.390

stadtenschede.de 433.083 563.674 654.074

Volgers social media 2016 2017 2018

Facebook: @enschede 33.078 36.750 40.809

Facebook: @stadtenschede 18.875 19.573 23.981

Instagram: @enschede 1.740 3.586 6.695

Overige cijfers
  Bereik Facebook 2018 10,4 miljoen
  Engagement Facebook 2018 6%
  Engagement Instagram 2018 5,2%
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MARKTONDERZOEK

Voorafgaand aan de Achterhoek- 
campagne heeft Enschede 
Promotie door I&O Research 
onderzoek laten uitvoeren naar de 
bezoekersoriëntatie van inwoners 
uit de Achterhoek. Naar aanleiding 
hiervan is de campagne ingezet.

De opening van de nieuwe Twenteroute 
(N18) was in 2018 aanleiding om 
Enschede als winkelstad op de kaart  
te zetten in de Achterhoek. Inwoners 
van die regio kunnen dankzij de nieuwe 
weg sneller in Enschede zijn. Dat maakt 
Enschede interessanter om bijvoorbeeld 
een dagje te komen winkelen. 

De campagne was twaalf weken actief, 
van 30 april tot en met 29 juli. Met de 
online campagne zijn 110.822 mensen 
in de Achterhoek bereikt en 1.289.401 
weergaven gegenereerd. In samenwerking 
met ondernemers zijn succesvolle  
win acties gehouden. Deze hebben  
de volgende resultaten opgeleverd:

ACHTERHOEK-CAMPAGNE: ENSCHEDE STAAT JE GOED!

3
  1.500 nieuwe volgers op Facebook
  180.000 online weergaven van winactie 
  1.260 nieuwe nieuwsbriefabonnees 
  ongeveer 200.000 weergaven van de 
advertenties en berichten 

Print
In meerdere huis-aan-huisbladen in  
de Achterhoek hebben we gedurende  
zes weken volop geadverteerd. Het bereik 
van deze bladen bedraagt in totaal bijna 
100.000 personen. We hebben hiermee 
veel potentiële bezoekers bereikt.

Outdoor
De campagne was elf weken lang zicht-
baar op tien bussen die dagelijks door  

de Achterhoek reden. Daarnaast hingen  
er gedurende acht weken posters in 
diverse abri’s in de gehele Achterhoek  
en specifiek langs de N18. 

Guerrilla-actie
Een promotieteam is aan het begin 
van de campagne in Winterswijk de 
straat opgegaan. Zij gaven bezoekers 
complimenten over hun outfit en brachten 
ze op het idee om Enschede te bezoeken. 
Bezoekers kregen allemaal een ‘Enschede 
staat je goed’-tasje mee. De actie werd 
groot uitgemeten in diverse media.  
In totaal werd er 26 keer over bericht, 
onder andere door Tubantia, de Stentor, 
Omroep Gelderland, NPO en Radio 1.
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DUITSLAND-CAMPAGNE:
ENSCHEDE ERLEBNISSTADT
Afgelopen jaar is er weer actief campagne gevoerd in Duitsland.  
Met succes, kunnen we wel zeggen. De ambitie is ook voor Duitsland  
om meerdaags bezoek te stimuleren. Waar de focus lag op dichtbijmarkten 
Münster en Osnabrück, is deze uitgebreid naar het Ruhrgebied, met de  
stad Essen als targetgebied.

Online
  Ruim 15 miljoen advertentie weergaven
  3,5 miljoen Duitsers bereikt via Facebook
  3.600 inschrijvingen voor de nieuwsbrief
  654.318 bezoekers op stadtenschede.de in 2018 (+16,3 procent t.o.v. 2017)

Joint Promotion Zuivelhoeve
Van 17 september t/m 19 november heeft Enschede Promotie  
in samenwerking met de Zuivelhoeve 
een marketingactie gevoerd in 
Duitsland. In Duitse supermarkten in 
Noordrijn-Westfalen waren speciale 
actieverpakkingen verkrijgbaar met vla 
van de Zuivelhoeve. Op ruim 2 miljoen 
verpakkingen prijkte Enschede!

Publicaties in Duitse (online) media
In 2018 zijn er 36 publicaties over 
Enschede in Duitse (online) media 
verschenen. 

Item Bereik

Bloggers 53.918

Persbewerking  
en redactie 30.000.000

Bloggers 672.407

Persreizen 594.600

Winacties 10.201.150

Totaal 41.522.075

4

Publicatie in Duitse krant NRZ
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Het evenementenseizoen van 2018  
werd getekend door de lange en warme 
zomer. Perfecte omstandigheden 
om te genieten van een van de vele 
evenementen in Enschede!

In 2018 waren er veel terugkerende 
evenementen te bezoeken, zoals 
Enschede Marathon, Koningsfestival, 
Bevrijdingsfestival, KunstEnLandschap, 
Twents Gitaarfestival, Enschede Muziek 
in de Straten, Stoer Voer, Makerfestival, 
Foodtruckfestival Trek, Introductie-
concert, Proefeet, Tuckerville,  
GOGBOT, Culturele Zondagen en  
Military Enschede-Boekelo.

Grolsch Summer Sounds werd vorig 
jaar uitgebreid met twee extra edities: 
Remember the Time en Broodje Aap.  
De eerste bracht een combinatie van  
oude en nieuwe R&B en hiphop, met 
onder andere dj-duo Kris Kross uit 
Amsterdam. Broodje Aap is inmiddels 
een begrip onder het Enschedese 
uitgaanspubliek.

Ter ere van het zilveren jubileum van 
Kunst in het Volkspark was er zaterdag-
avond 9 juni midden in het Volkspark 
een groots en gratis toegankelijk musical-
spektakel. Uiteraard was er de zondag 
daarna de traditionele editie, die weer 
veel bezoekers naar het Volkspark trok.

5

EVENEMENTENSEIZOEN 2018: 

EEN PRACHTIG JAAR
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BELEVENISCONCEPTEN 2018

Enschede Muziek in de Straten
Tijdens Enschede Muziek in de Straten voelde je de muzikale 
vibe in de binnenstad. Er waren muzikale acts van talent uit 
onze eigen stad, maar ook van professionele (straat)muzikanten. 
De binnenstad werd aangekleed met creatieve muzikale
decoraties en er waren diverse activiteiten voor kinderen.  
Dit alles zorgde voor een swingende shopervaring!

Winter Wonderland
Van 8 december 2018 tot en met 6 januari 2019 was de 
Enschedese binnenstad omgetoverd tot een Winter Wonderland. 
Bezoekers konden zoals elk jaar genieten van de ijsbaan, maar 
daarnaast was er dit keer een ijsglijhelling. Deze winterse 
glijbaan van vier meter hoog en vijftien meter lang stond  
garant voor dubbele ijspret op de Oude Markt. 

Tijdens deze editie van Winter Wonderland werd de binnenstad 
weer sfeervol aangekleed met verlichting in de winkelstraten, 
lichtobjecten in de bomen en het verlichte Twentse Ros,  
dat dit jaar op het Ei van Ko te vinden was. De Langestraat 
werd traditioneel omgetoverd tot liefdeslaantje; de ‘Long Lane 
of Love’. Op het vernieuwde Stationsplein kreeg het verlichte 
IJspaleis van de Enschedese kunstenaar Jelle de Graaf  
een mooie plek. Van 20 tot en met 23 december werd  
de Burgerzaal van het Enschedese stadhuis omgetoverd  
tot Stadsherberg.

Organisatie
De coördinatie en organisatie van Muziek in de Straten en  
Winter Wonderland ligt bij Enschede Promotie, in afstemming 
met binnenstadpartners. De evenementen worden financieel
mede mogelijk gemaakt door o.a. Ondernemersfonds,  
Gemeente Enschede, Vereniging Horeca Stad Enschede, 
Winkelhart, Marktbond, Wijkraad Initiatiefkracht, Stichting 
Wijkraad Binnenstadbewoners Enschede en diverse sponsoren.
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‘ IK BEN TROTS ALS IK ZIE 
HOE DE BINNENSTAD ER 
NU VOOR STAAT’ 

JEROEN DIEPEMAAT
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T
OVER JEROEN DIEPEMAAT

Jeroen Diepemaat (1989) is sinds 2018 
wethouder in Enschede, namens de VVD. 
Hij studeerde Bestuurskunde aan de 
Universiteit Twente. Jeroen heeft onder 
andere Stedelijke Ontwikkeling, Wonen, 
Cultuur, Citymarketing en Stadsdeel 
Noord in zijn portefeuille.

Als wethouder van Enschede is 

Jeroen Diepemaat onder andere 

verantwoordelijk voor citymarketing. 

Hij weet als geen ander wat de sterke 

punten van de stad zijn en wat er 

beter kan. De belang rijkste uitdaging? 

Jongeren na hun studie binden aan 

Enschede. 

Jeroen: “We willen als stad graag uitdragen 
wat we te bieden hebben. Daarbij richten 
we ons op vier doelgroepen: bezoekers, 
bewoners, bedrijven en bollebozen. Die 
laatste doelgroep heeft te maken met een 
van de grootste uitdagingen waar we als 
stad mee geconfronteerd worden. Er zijn 
veel bedrijven die jong talent zoeken, maar 
goed opgeleide jongeren vertrekken na hun 
studie vaak naar de Randstad. We willen 
die jongeren overhalen om hier te blijven. 
Dat doe je niet alleen met goede banen en 
fijne huizen, maar ook met een voor deze 
doelgroep aantrekkelijk cultuuraanbod en 
aantrekkelijke evenementen, een gezellige 
binnenstad en een goed winkelaanbod.” 

Trots
Met dat laatste zit het vandaag de  
dag wel goed, vindt Jeroen. Hij vertelt: 
“Een jaar of vijf geleden hadden we in het 
centrum te maken met grote leegstand. 
Toen hoorde je sombere geluiden, het 
zou niets meer worden met Enschede 
als winkelstad. Maar kijk waar we nu 
staan: we weten soms niet waar we de 
winkelruimte vandaan moeten halen!  
Dat komt natuurlijk doordat de econo-
mische crisis voorbij is, maar het is ook 
een gevolg van beleid en de inzet van  
veel partners zoals Enschede Promotie.  
We hebben er als gemeente heel bewust 
voor gekozen om te focussen op een 
gecentreerd winkelgebied, dus niet verder 
uit te breiden. Daarnaast hebben we de 
nadruk gelegd op funshoppen. Als ik zie 
hoe de binnenstad er nu voor staat, ben ik 
trots. Maar onze concurrenten zitten ook 
niet stil. Daarom blijven we de komende 
jaren samen met Enschede Promotie 
inzetten op sterke citymarketing.”

Blij verrast
In zijn vrije tijd maakt Jeroen zelf ook 
graag gebruik van al het moois dat 
Enschede te bieden heeft. Hij komt 
veel bij Gastrobar BijRozendaal, bij de 
Museumfabriek. “Daar woon ik in de 
buurt, dus ik loop er op zondag vaak met 
mijn vrouw en zoontje naartoe. In de 
zomer kun je er heerlijk buiten zitten. 
Maar ook op de Oude Markt zit ik graag. 
Als ik vrienden op bezoek krijg die hier 
niet vandaan komen, zijn ze vaak blij 
verrast. Zo veel horeca geconcentreerd 
op één plein, dat zie je in maar weinig 
steden. In Enschede zijn we soms wat  
te bescheiden. Ik durf wel te stellen  
dat de Oude Markt gezelliger is dan  
het Vrijthof in Maastricht!”

Focus op technologie
Ook trots is Jeroen op het gezamenlijke 
cultuurprofiel dat de veertien Twentse 
gemeenten onlangs hebben opgesteld, op 
verzoek van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. “We hebben 
daarvoor samen bekeken op welke punten 
de Twentse cultuur zich onderscheidt”, 
vertelt hij. “Een sterk punt is bijvoorbeeld 
de focus op technologie. Onze regio 
combineert een mooie traditie in de 
maakindustrie met innovaties van nu.  
Dit zie je ook terug in het cultuuraanbod. 
De Nederlandse Reisopera, die zijn basis 
in Enschede heeft, maakt bij voor stel-
lingen bijvoorbeeld veel gebruik van 
moderne techniek. Het opstellen van 
dit gezamen lijke cultuurprofiel is een 
eerste stap naar betere samenwerking 
in de regio. Je ziet nu al dat er meer 
contact is tussen culturele instellingen 
onderling.” 

Investeren in cultuur
Als het gaat om de connectie tussen 
culturele instellingen en het bedrijfs-
leven, ziet Jeroen nog wel ruimte voor 
verbetering. “Uit onderzoeken blijkt 
dat het cultuuraanbod voor mensen 
een belangrijke overweging is om zich 
ergens te vestigen. Voor al die bedrijven 
die zitten te springen om personeel, 
is het dus interessant om in cultuur te 
investeren. Dat kan door middel van 
sponsoring, of door het cultuuraanbod 
actief te promoten. Maar ook bijvoorbeeld 
door, ik zeg maar iets, een leegstaande 
fabriekshal beschikbaar te stellen aan 
jonge beeldende kunstenaars. Andersom 
geldt overigens ook dat de culturele 
sector ondernemerschap moet tonen.” 

Creatief
“Enschede is ook een heel creatieve 
stad”, vervolgt Jeroen. “Dat merk je 
bijvoorbeeld op een evenement als 
GOGBOT, waar ook weer die focus op 
technologie heel duidelijk zichtbaar is. 
Maar ook op het Booster Festival, waar 
onontdekt talent een podium krijgt. 
Want dat talent is er in onze stad volop! 
De diversiteit aan evenementen, van 
Grolsch Summer Sounds tot de Enschede 
Marathon, is een heel sterk punt.”

S
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ENSCHEDE ALS 
WEEKENDBESTEMMING
Voor 2019 staat er een campagne op de planning om Enschede  

als weekendbestemming te promoten op de Nederlandse markt.  

Het doel? Steeds meer Nederlanders verleiden om eens een  

weekendje in Enschede en directe omgeving door te brengen.

De vrijetijdsindustrie zit in de lift. De 
groei ende economie leidt tot een toename 
in het consumentenvertrouwen. Dit heeft 
afgelopen jaren een positieve invloed 
gehad op de bestedingen in de horeca 
en verblijfsrecreatie. Een gemiddeld 
Nederlands huishouden besteedt ruim 
20 procent van het besteedbare budget  
in deze sector. De groei in verblijfsrecreatie 
in Nederland liegt er niet om. Zo brachten 
Nederlanders in 2016 17,6 miljoen 
vakanties door in eigen land. In 2017  
is dit gestegen naar 18,4 miljoen.

E
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De provinciale (Overijssel) en regionale 
(Twente) markt laten eenzelfde trend 
zien: het aantal hotelovernachtingen in 
Overijssel steeg in de periode 2015-2017 
van 1,48 miljoen naar 1,84 miljoen 
(stijging van gasten uit binnenland:  
van 1,16 miljoen naar 1,42 miljoen).  
De regio Twente profiteerde met een 
stijging van maar liefst 25 procent in  
het aantal hotelovernachtingen tussen 
2015 en 2017. Zowel binnenlandse 
vakanties als stedentrips in eigen land 
winnen aan populariteit.

Meer bestedingen
Ook de vrijetijdseconomie van 
Enschede heeft de afgelopen  
jaren een flinke groei doorgemaakt.  
De gemeentelijke investeringen in 
de (binnen)stad hebben onder meer 
geleid tot minder winkelleegstand. 
Enschede Promotie heeft de afge-
lopen jaren vol ingezet op het aan-
trekken van meer bezoekers die  
meer besteden en langer verblijven. 
Deze gezamenlijke inspanningen 
hebben geleid tot een toename van 

het aantal bezoekers en bijbehorende 
bestedingen in winkels, cultuur en horeca. 
Met de komst van het InterCityHotel 
(2015) en het Van der Valk Exclusief 
(2016) zijn bovendien de kansen op  
de markt van meerdaags toerisme 
aanzienlijk gestegen.

Campagneplan
De gemeente Enschede heeft zich als 
partner gecommitteerd aan de campagne 
door de meeropbrengsten van de toeristen-
belasting uit 2017 beschikbaar te stellen. 
In samenspraak met de leisure partners is 
besloten het aanvullende budget te labelen 
voor een meerdaagse campagne. Hierdoor 
kunnen we in 2019 landelijk on- én offline 
campagne voeren. Enschede Promotie en 
de leisurepartners in Enschede komen 
een aantal keer per jaar bij elkaar om de 
verbinding te zoeken. In samen werking 
met deze partners wordt het campagne - 
plan 2019 opgesteld. 

Doelgroepstrategie
Inzicht in de beleving en wensen van de 
doelgroep is een essentiële voorwaarde 
om die doelgroep optimaal te kunnen 
bedienen. Pas als we het verhaal vertellen 
dat aansluit bij de behoeftes van de doel-
groep, kunnen we daadwerkelijk invloed 
uitoefenen op het gedrag. Maar wie is 
dan die (potentiële) bezoeker aan onze 
stad? Bij welk type Nederlander past een 
weekendje Enschede het best? Oftewel: 
waar zit onze focusdoelgroep? 

Om antwoord te kunnen geven op deze 
vraag, werkt Enschede Promotie met 
het BSR-model. Dit model, dat in de 
binnenlandse toeristische en recreatieve 
sector veel wordt gebruikt, typeert zeven 
zogenaamde leefstijlen. Er wordt vooral 
gekeken naar voorkeuren van de doelgroep, 
in plaats van naar demografische of 
sociografische gegevens als leeftijd, 
inkomen en opleiding. Vakantie of een 
weekendje weg draait immers om beleving, 
emoties en ervaringen. Het BSR-model 
ontrafelt deze drijfveren, zodat het  
gedrag van de doelgroep verklaard  
én dus beïnvloed kan worden.

G

Meer weten? Neem dan contact op met 
Bjorn de Voer (Senior Marketeer)  
via bjorn@enschedepromotie.nl

15



Sinds 2012 voert Enschede Promotie, 
samen met binnenstadpartners, actief 
campagne in Duitsland. In de beginjaren 
lag de focus vooral op het Euregiogebied, 
met name Münster en Osnabrück. In 
2016 hebben we naar aanleiding van 
onderzoek een andere insteek gekozen 
voor zowel de geografische media-inzet 
als de thematiek. Sindsdien voeren 
we niet alleen campagne in de Duitse 
Euregio, maar ook in het Ruhrgebied, 
specifiek rondom de stad Essen. 
Aanleiding hiervoor was de bereikte 
naamsbekendheid (99 procent) in de 
Euregio en de ambitie om Enschede  
als weekendbestemming te vermarkten.

Groot potentieel
De voor ons land grootste herkomst - 
markt Duitsland liet met 10 procent 
wederom een relatief hoog groeicijfer 
zien. Nederland is voor de Duitsers,  
na Oostenrijk, de belangrijkste 
bestemming voor een korte vakantie  
en blijft onverminderd populair.  
Met een totaal aantal van bijna  
5,8 miljoen Duitse verblijfsgasten,  
biedt deze stijging ook Enschede  
kans om nog verder te groeien.

Het aantal Duitsers dat in ons land komt overnachten, 

stijgt flink. We zetten Enschede bij onze oosterburen 

op de kaart als ‘Enschede Erlebnisstadt’: de perfecte 

bestemming voor een weekendje weg.

ENSCHEDE 
ERLEBNISSTADT

U

D

Bestedingen Per persoon

Duitse verblijfgasten € 442 per verblijf

Duitse dagbezoeker € 78,50 per dag

Duitse overnachtingen 2016 2017 2018 Groei

Provincie Overijssel 355.000 449.000 598.000 +68%

Bron: Factsheet marktinformatie Duitsland – Euregio (GTI)
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Enschede Erlebnisstadt
We positioneren Enschede in Duitsland 
als Erlebnisstadt. Met een grootstedelijk 
winkelaanbod, culturele infrastructuur,  
natuur op korte afstand, goede bereikbaarheid 
en voldoende overnachtingsmogelijkheden 
is Enschede een goede bestemming voor 
een meerdaags verblijf. De boodschap 
Erlebnisstadt maakt het mogelijk de  
doel groep over de vele mogelijkheden  
in Enschede te informeren. Dit gebeurt  
aan de hand van thema’s als muziek & 
cultuur, culinair, shopping en natuur.

In 2019 blijven we, naast de offline 
campagne, ook online aan de weg  
timmeren in Duitsland. Het doel is om  
meer bezoekers te verleiden om te 
overnachten in Enschede. Er staan  
mooie Euregionale samenwerkingen  
in het vooruitzicht: Tag des Gastes,  
Bloggers reizen en een Cultuuragenda 
Duitsland.

T

I

CITYMARKETINGNETWERK 
EUREGIO

Enschede Promotie maakt deel 
uit van het grensoverschrijdende 
citymarketingnetwerk van het 
toeristische projectbureau van 
de Euregio. Vanuit deze samen-
werking heeft Enschede Promotie 
in 2018 mystery reviews ingezet.
Zes verschillende bezoekers uit 
Duitsland bezochten de stad en 
gaven hun feedback over zeer 
uiteenlopende onderwerpen.  
Het onderzoek is bijna afgerond  
en zal in 2019 gepubliceerd 
worden. De eerste resultaten  
laten zien dat Duitse gasten  
de binnenstad zeer waarderen. 
Vooral het ruimewinkelaanbod  
en horecagelegenheden worden 
hierbij nadrukkelijk genoemd.

S

Meer weten? Neem dan contact op met 
Irene van Benthem (Senior Marketeer)  

via irene@enschedepromotie.nl
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Ook in 2019 zetten we verschillende 
middelen in om het bezoek aan de stad 
zo gastvrij mogelijk te maken. We zetten 
ze even voor u op een rijtje:

Online
  Diverse websites: uitinenschede.nl, 
stadtenschede.de, cityofenschede.com, 
enschedestudentenstad.nl
  Socialmediakanalen: Facebook 
@enschede en @stadtenschede, 
Instagram @enschede, YouTube 
/enschedepromo
  Diverse consumentennieuwsbrieven  
in het Nederlands en Duits 
  WhatsApp-service

Print
  Enschede City Magazine (NL, DE en EN) 
  Uitagenda (NL en DE)
  Roombeekfolder (NL, DE en EN)
  Folder Ontdek & Beleef (NL, DE en EN)
  Fiets- en wandelroutes: Rondje 
Enschede, Textielfietsroute Enschede-
Gronau, stadswandeling
  Plattegrond Binnenstad en Roombeek 

Websitestrategie gericht op bezoekers
Enschede wordt steeds populairder 
als dag- en weekendbestemming. 
Verschillende typen mensen in  
ver schillende fasen van de customer  
journey tonen online interesse in  

Wie Enschede binnenrijdt, ziet meteen wat er de komende tijd te doen is. Maar behalve de opvallende  

agendadoeken zetten we nog veel meer middelen in om bewoners en bezoekers te informeren. 

VAN AGENDADOEK  
TOT WHATSAPP
ZO BEREIKEN WIJ BEWONERS EN BEZOEKERS

onze stad. Daarom is er een nieuwe 
strategie nodig voor uitinenschede.nl  
en stadtenschede.de. Beide websites 
krijgen een andere opzet en look-and-feel.  
Hoe het eruit komt te zien, kunnen  
we u nog niet zeggen. Maar we kunnen 
wel alvast verklappen dat het een flinke 
verandering zal zijn. Houd onze online 
kanalen in de gaten!

Outdoormiddelen Locaties Mediawaarde (per inzet)

Agendadoeken 11 € 11.000

Agenda in roterende billboards JCDecaux 9 € 13.500

Agendaposter Stationspleingarage en Van Heekgarage 3 € 8.500

A0 frames parkeergarages 18 € 5.000

Doek trappenhuis Van Heekgarage 1 € 400

Doek Stadskantoor 1 € 2.000

Mupi’s JCDecaux (b-zijde) 68 € 12.000

Bushokjes Exterion media 50 € 16.000

Banieren Oude Markt 5 € 770

Banieren Stadserf 8 € 1.230

A

I

D

ONLINE 
STUDENTENAGENDA

Met een update en aanpassing  
van de content wordt de website  
enschedestudentenstad.nl 
opgefrist. Daarnaast leeft er bij 
studenten de wens voor een stads-
brede, opleidings overstijgende 
studentenagenda. Met studenten 
en de gemeente Enschede 
hebben we afgesproken dat deze 
agenda wordt geïntegreerd in de 
bestaande studentenstadwebsite. 
Enschede Promotie verzorgt een 
koppeling met de database van 
uitinenschede.nl.
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Meer weten? Neem dan contact op met 
Ellen Engbers (Content Manager)  
via ellen@enschedepromotie.nl



Voor evenementenorganisaties zijn Marc Lemm en Monique Richters  

geen onbekenden. Samen vormen zij het evenemententeam van  

Enschede Promotie. Van coördinatie tot promotie zijn ze bij de  

evenementen in de stad betrokken. 

WAT KAN ONS
EVENEMENTENTEAM  
VOOR U BETEKENEN?

COÖRDINATIE, ADVIES, UITVOERING EN PROMOTIE

V

Overige afdelingen van de gemeente, 
zoals Handhaving, Veiligheid, Stadsdeel 
Management en publieksdiensten als 
politie en brandweer, voorzien we 
van advies. Daarnaast adviseren we 
organisatoren over de productie en 
promotie van hun evenement en  
bewaken de kwaliteit hiervan.

Ondersteuning, faciliteren en uitvoering
In het vergunningentraject kunnen 
evenementenorganisaties bij Enschede 
Promotie terecht voor ondersteuning. 
Hierbij kunt u denken aan het opstellen 
van een detailtekening en het beschik-
baar stellen van nutsvoorzieningen. We 
kunnen ook ondersteunen bij planning  
en inkoop van productionele faciliteiten.

Organiserend/Coördinerend
Bij een aantal evenementen in de 
binnenstad met een (boven)regionale 
aantrekkingskracht, met een collectief 
belang of bij inkoopevenementen is 
Enschede Promotie projectleider of 
organisator. (bv. Koningsdagen, Muziek 
in de Straten, Winter Wonderland en 
Introductieconcert)

Promotie
Daarnaast draagt Enschede Promotie zorg 
voor de promotie van de evenementen. 
Jaarlijks zetten we tientallen middelen 
en media in om evenementen onder 
de aandacht te brengen bij potentiële 
bezoekers. 

E

E

Loketfunctie
Voor wie een evenement wil organiseren 
in de stad, is Enschede Promotie het 
eerste aanspreekpunt. Wij voeren de  
regie en coördinatie over de evenementen-
kalender en zien toe op de kwaliteit 
van het jaarprogramma. Daarbij letten 
we bijvoorbeeld op locatiebelasting, 
spreiding, concurrentie en vele andere 
aspecten. We zorgen ook voor een  
goede afstemming tussen alle partners, 
locaties en data. 

Adviesrol
We hebben een brede adviesrol voor 
evenementenorganisatoren en de 
gemeente Enschede. Hiervoor is  
onder andere structureel overleg  
met de afdeling Vergunningen  
over het beleidsadvies.
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Meer weten? Neem dan contact op met 
Marc Lemm (Evenementenmanager)  
via marc@enschedepromotie.nl of

Monique Richters (Evenementencoördinator)
via monique@enschedepromotie.nl



13 T/M 25 AUGUSTUS 2019

DINOPARK TWENTE AIRPORT
In de zomer van 2019 sta je oog in oog met dinosaurussen 
op Twente Airport. In de bunkers op de voormalige Vliegbasis 
Twenthe is een team al jaren bezig om alle soorten weer tot 
leven te wekken. En met succes! Bijna alle dinosoorten zijn 
terug. Bewegende en brullende dino’s (tot wel twaalf meter 
groot) nemen in de bosrijke en beschutte omgeving van  
Twente Airport de munitie-uitgravingen, militaire bunkers  
en het ruige terrein over. dinopark-twenteairport.nl

EVE 
NE 
MEN 
TEN
UIT 
GE
LICHT

12 T/M 14 APRIL 2019

ENSCHEDE 
MARATHON
De marathon van Enschede is de  
oudste van Nederland en West-Europa. 
De populariteit neemt toe, zoals blijkt 
uit het groeiende aantal deelnemers en 
toeschouwers (in 2018 respectievelijk 
11.000 en 80.000). Waar eerder aan 
Boulevard 1945 de lintjes werden door-
geknipt, gebeurt dat bij editie 2019 op 
het Van Heekplein. Door start en finish 
te verplaatsen naar het Van Heekplein 
ontstaat er niet alleen meer contact tussen 
lopers, sponsoren en publiek, maar ook 
nog meer gezelligheid en sfeer. Maar er 
zijn meer ontwikkelingen bij de Marathon 
in 2019. Zo wordt er op vrijdag 12 april 
samen met de UT en Roessingh Research 
& Development een congres georganiseerd 
over de laatste ontwikkelingen in de 
hardloopsport. Op zaterdagavond 13 april 
kan iedereen die nog niet toe is aan een 
langere afstand meedoen aan ‘De Twee 
van Enschede’, een laagdrempelige 
loopwedstrijd van twee mijl (3,2 km).
enschedemarathon.nl

5 T/M 8 SEPTEMBER 2019

GOGBOT 
GOGBOT festival is sinds 2004 hét jaarlijks 
terugkerende evenement met creatieve 
technologie, elektronische muziek en 
heden daagse kunst. Het evenement duurt 
4 dagen en nachten en heeft als missie 
een platform te bieden voor de meest 
originele, visionaire en meest avant-
garde kunstenaars. Innovatie en digitale 
creativiteit staat centraal. Het festival biedt 
een inspirerende omgeving voor artiesten, 
professionals en bezoekers. gogbot.nl

N
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ENSCHEDE,
STERK 

CULTUREEL 
PROFIEL

Cultuur levert ook een belangrijke 
bijdrage aan het leefklimaat in de 
stad, die daardoor aantrekkelijk blijft 
voor zowel inwoners als nieuwkomers. 
Enschede is het middelpunt van de 
ondernemende high tech-regio Twente 
en heeft tevens een cultureel aanbod van 
grootstedelijk niveau. Daarnaast ben je 
vanuit de stad snel in landelijk gebied. 
Met technologie, cultuur en landschap 
heeft Enschede sterke troeven in handen 
om een stad van nu en straks te blijven. 

Daarom blijft Enschede Promotie zich 
ook in 2019 inzetten om Enschede op 

Cultuur speelt een belangrijke rol in de aantrekkings-

kracht en daarmee de concurrentie positie van een  

stad, heeft onderzoeker Gerard Marlet aangetoond. 

Daar wil Enschede Promotie in samenwerking met  

haar culturele partners graag invulling aan geven. 

Enschede heeft tenslotte een groot aan bod op het 

gebied van kunst, cultuur & muziek. Met het aanbod 

van de diverse musea en culturele instellingen is er 

altijd wat te beleven voor bewoners en bezoekers.

K
C

de kaart te zetten als culturele hotspot. 
Samen met de culturele partners bouwen 
we aan de zichtbaarheid van het aanbod, 
wat een belangrijke pijler is bij het 
vermarkten van de stad.

Cultuurprofiel Twente
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW) denkt samen met 
de cultuursector na over het huidige 
cultuurbeleid. Als antwoord hierop is 
vanuit Twente door de 14 gemeenten 
in oktober 2018 het cultuurprofiel 
aangeboden aan Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap; Mevrouw van 

TWENTE. GEEFT DE 
TOEKOMST EEN PODIUM.

Samen met het culturele veld  
en de gemeente Enschede  
heeft Enschede Promotie een 
cultuurfilm ter begeleiding van  
het Cultuurprofiel Twente gemaakt. 
Wij zijn trots op het resultaat!
Youtube.com/enschedepromo

Engelshoven. Het cultuurprofiel ‘Ruimte 
voor verbeelding’ is een gemeenschap-
pelijke visie op kunst, erfgoed en media 
in Twente.

Met drie thema’s wil cultuurregio Twente 
zich profileren: tijd en ruimte, traditie 
en innovatie en grenzeloos Twente. Drie 
thema’s die ook voor Enschede zeer 
relevant zijn. Samen met het culturele 
veld wordt er in drie proeftuinen vorm  
en inhoud gegeven aan het profiel. 
Hiermee werken we tevens aan de 
zichtbaarheid van cultuur in onze  
mooie stad en regio.

&
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WEGWIJS VOOR 
TOERISTEN
Als toerist in Enschede hoef je niet bang te zijn dat je verdwaalt:  

op verschillende plekken in de stad kun je terecht voor stads -

plattegronden, folders en routes.

Sinds 1 juli 2017 heeft Enschede 
vier Tourist Info Punten in de binnen-
stad. Hier kan de toerist heel veel 
gratis informatie krijgen, zoals een 
stadsplattegrond, folders van de toeris-
tische highlights, stadswandelingen,  
de Uitagenda en fietsroutes. 

Tourist Info Punten
  Tourist Info & Enschede Promotie, 
Langestraat 41
  Boekhandel Broekhuis, Marktstraat 12
  Sam Sam, Oude Markt 15-17
  Stoet, Pijpenstraat 15

Hiernaast zijn er nog diverse uitgifte-
punten in het centrum, zoals de Spar 
Marktstraat, Brasserie Het Striekiezer aan 
de Heurne en KLOF in de Haverstraat-
passage.

DE MEESTE  
VRAGEN GINGEN  
OVER:

  Stadsplattegrond
  Roombeek
  Synagoge
  Activiteiten voor kinderen 
  Overnachten
  Specifieke winkels en restaurants
  Parken
  Geldautomaat 
  Rondje Enschede

Tourist Info Balie 
De Tourist Info Balie aan de 
Langestraat 41 heeft in 2018 meer 
dan drieduizend (inter)nationale 
bezoekers voorzien van Nederlands-, 
Duits- en Engelstalige informatie over 
het vrijetijdsaanbod in Enschede. 

Tourist Info Bakfiets
Daarnaast is er in de zomerperiode 
een Tourist Info Bakfiets ingezet. Op 
zaterdag was dit mobiele informatie-
punt te vinden op het Van Heekplein. 
In de maand december was de 
bakfiets hier op zowel zaterdag als 
zondag aanwezig. In totaal hebben 
ongeveer zeshonderd bezoekers er 
gebruik van gemaakt: Nederlandse, 
Duitse, Belgische en Franse, maar  
ook Chinese, Italiaanse en Canadese.  
Op Duitse feestdagen hebben we de 
bakfiets ook ingezet voor de Tourist  
Info Balie aan de Langestraat.

Nieuwe bewegwijzering binnenstad
De gemeente heeft in samenwerking 
met Enschede Promotie nieuwe  

infor matiepanelen geplaatst. Hierop staan 
de belangrijkste pleinen en parkeergarages 
aangegeven. Op de panelen staan ook 
stadsplattegronden van het centrum van 
Enschede afgebeeld.

Uitgiftepunt toeristische informatie
Bij de Tourist Info Punten zijn veel 
informatie folders beschikbaar. Denk hier-
bij aan het Citymagazine, de Uitagenda 
en routes, waaronder de populaire fiets- 
en wandelroute ‘Rondje Enschede’. 
Deze is binnenkort ook in het Duits en 
Engels beschikbaar. Ook de brochure 
over Roombeek is drietalig beschikbaar. 
In 2019 komen er weer veel nieuwe 
producten bij.

Vragen? Even appen!
Wij zijn zeven dagen in de week bereik -
baar met onze WhatsApp-service in  
het Nederlands, Duits en Engels.  
Vragen over wat er te doen is in de stad, 
kunt u appen naar +31 (0)6 58 81 32 11.  
We beantwoorden de binnenkomende 
vragen 7 dagen per week tussen 09.00
en 20.00 uur.
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UITINENSCHEDE.NL

ENSCHEDE
MOOIE STAD!

ENSCHEDE

WINKELEN, ETEN, DRINKEN, KUNST, CULTUUR, ZIEN, DOEN

ENSCHEDE 0658813211
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