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Masterclass Regiomarketing (2009) 
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Verbinding tussen bedrijfsleven en onderzoekers en studenten Hanzehogeschool 



  



Ook nog beste woongemeente 
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Daardoor veel toeristen? 
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… en een economische impuls? 
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Nee, maar wel een kans! 
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Marketing 

10 juni 2010 10 24 maart 2011 



Waar denkt u aan bij de 
volgende merken? 
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Merkwetten 

Bron: 



Maar hoe doe je dan 
regiomarketing? 

  



Is dit regiomarketing? 

3-9-2009 



Dit? 



Positionering 

    Doelgroep 

Product Plaats 

Prijs Communicatie 

(regiopromotie) 

Woningaanbod 
Bedrijfsruimte en –
mogelijkheden 
Toeristisch aanbod 
Evenementen 
Cultuur 
Natuur 
Winkelaanbod 
Voorzieningen 
Veiligheid 
Merknaam 
 

Bereikbaarheid 
Parkeergelegenheid 

Logo en huisstijl 
Reclame 
Slogan 
Internet en andere media 
Public Relations & Publiciteit 

Prijs woningaanbod 
Kosten bedrijfsruimte 
Overige kosten  en 
opofferingen 

Marketing strategie 

Marketing tactiek 



Regiomarketing: anders of niet? 

Nee: de principes zijn hetzelfde 
Maar wel  
• Meer doelgroepen: de 4 B’s 

– Bewoners 
– Bedrijven (ondernemers) 
– Bezoekers 
– Bestuurders (gemeenten/overheid) 

• Er is niet één producteigenaar 



Regiomarketing: anders of niet? 

En  
• Rol politiek 

– Besluitvorming duurt lang 
– Keuzes maken lastiger (gemeente kan niet kiezen 

voor bijv. alleen luxebouw) 
– Keuzes beïnvloed door politieke kleur wethouders 

 
Dus: het krijgen en houden van een goed regio-imago 

vereist veel samenwerking en afstemming tussen alle 
partijen! 



Doelgroepen regiomarkt 

  
 
 

Bewoners 

 

Bezoekers 

 

Bedrijven 

 

Bestuurders 

Imago (associaties) 



Consistentie 

 
 
 
      

Communicatie 
Evenementen 

Cultuuraanbod Doelgroepen 

Winkelaanbod Woningaanbod (Prijs/tarief) 

Kanalen 

Kernwaarden 
regio 
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Van analyse naar strategie naar implementatie 
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Mate van samenwerking bij regiomarketingplanning 

   
Breed informeren 

Zelf kiezen 

Breed laten uitdragen 
‘Streng: vanuit DNA! 



OK, en Haren dan? 

1. Onderzoek studenten Hanzehogeschool onder 
winkeliers en publiek – loopt nu 

2. Leggen van een basis voor een ‘akkoord van 
Haren’ (mei 2014) 

– Over de kernwaarden 
– Over aanpak, organisatie en financiering 

3. Vanuit een nieuwe ‘Marketing Haren’ opzetten 
creatieve en passende activiteiten en 
communicatie 
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