Influencer Marketing
Supporting the known, introducing the new. Door middel van influencer marketing zijn we in staat de internationale
bezoeker te interesseren voor de minder bekende regio’s in Nederland. Daarnaast zullen we de parels van Nederland
altijd onder de aandacht proberen te brengen in de mediapitch van het merk Holland.

Op wie richten wij ons?
NBTC Holland Marketing richt zich op de media in de
breedste zin van het woord. Print, online en social. Denk
aan dag- en weekbladen, weekend- of reisbijlagen van
kranten, magazines, tijdschriften en social media.
Daarbij letten we zowel op profiel als bereik.
Onze influencer campagnes worden wereldwijd uitgerold
maar we richten ons actief op media in NoordrijnWestfalen, Vlaanderen, Greater London, Greater Paris,
Zuid Europa (Italië en Spanje) en de lange
afstandsmarkten Noord-Amerika en Zuidoost Azië.

Internationaal media netwerk
NBTC werkt wereldwijd met 10 professionals die op
bijna dagelijkse basis contact hebben met journalisten,
bloggers, vloggers en andere opinieleiders om
internationaal publiciteit te genereren. We gebruiken
bestaande content en ontwikkelen nieuwe content om
free publicity te genereren op onze eigen kanalen en
kanalen van anderen.
Keuze van de media is key om de juiste boodschap in
de juiste vorm, via het juiste kanaal, bij de juiste
doelgroep te laten landen.

De consument staat centraal
Veel internationale bezoekers laten zich in sterke mate door de media beïnvloeden voor wat betreft hun reisbestemming.
Dit kan zowel traditionele media zijn (kranten, magazines, radio of televisie) maar ook door (travel)websites, blogs en
vlogs die ze volgen of social accounts. Precies in dat stukje beïnvloeding zijn wij met influencer marketing aanwezig.
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Een greep uit de activiteiten
• In alle verhaallijnen en campagnes van NBTC speelt

Wat levert het op?

Influencer Marketing een grote rol.

• In 2019 staat het themajaar Rembrandt en de

Circa 150 persbezoeken aan
Nederland per jaar. Zowel
individueel als in groepsverband.

• Tevens ontwikkelen we campagnes op maat en

We verwachten op jaarbasis zo’n
zeven duizend publicaties over
Nederland als vakantiebestemming
of zakelijke destinatie te
genereren.

• NBTC heeft wereldwijd uitgebreide clipping tools en

Qua mediawaarde goed voor ruim
75 miljoen euro*.

Gouden Eeuw centraal. We organiseren
persbijeenkomsten in het buitenland en laten
journalisten en social influencers naar Nederland
reizen voor een persbezoek.
voeren deze uit. Bijvoorbeeld bij een specifieke
tentoonstelling of opening van een nieuw museum of
attractie. We maken vooraf heldere afspraken over
de te leveren resultaten. Dat kan zijn op het gebied
van mediawaarde of in aantallen publicaties die we
verwachten te kunnen genereren.
werkt met een influencer tool om de resultaten van
de inspanningen te kunnen monitoren.

* Gebaseerd op resultaten 2017

Mediatools

Samenwerken loont!

Deelnemen of meer informatie?

Alleen zijn we sterk, maar samen zijn we sterker.
Daarom geloven wij in slimme samenwerkingen die
meerwaarde leveren.

Heeft u vragen of interesse,
neem dan gerust contact op.

We brengen relevante Nederlandse- en buitenlandse
partners samen rondom onderscheidende gezamenlijke
proposities, die aansprekend zijn voor de doelgroep.

Janneke Hendrikx
jhendrikx@holland.com
070-3705259

