
DE ORGANISATIE

WIST JE DAT…

. . . LAgroup heeft aangetoond dat de kernkwaliteiten van Haarlem cultuur, winkelen en ligging zijn 

. . . 1.6 miljoen mensen per jaar de website haarlem.nl bezoeken

. . . de UITagenda het meest bekeken onderdeel is van de website

. . .  er een webshop is van Haarlem Marketing en VVV Haarlem waar je cadeaubonnen, Haarlem gadgets en wandel- en fi etsroutes 
kunt bestellen

. . . de Haarlem City Guide app in 2014 is gelanceerd en al meer dan 5.000 keer is gedownload

. . . het bezoekersaantal aan VVV Haarlem na verhuizing naar de Grote Markt met 30% is gestegen

. . . Haarlem Marketing dagelijks met ruim 10.000 volgers in gesprek is via social media

. . . de toeristische bestedingen afgelopen jaar met 3% zijn gestegen

. . . er 27 persbezoeken zijn geweest voor verschillende nationale en internationale dagbladen en magazines

. . . Haarlem Marketing de stad internationaal als ‘Authentic Haarlem’ positioneert (i.s.m. Amsterdam Marketing)

. . .  Haarlem in 2014 gaststad was voor de actie 3FM Serious Request en dat er tijdens die week meer dan 1 miljoen bezoekers zijn 
geweest waarvan 400.000 voor het eerst de stad bezochten

. . . steeds meer Amsterdammers in Haarlem gaan wonen om een gezin te stichten 

. . . Haarlem Marketing via een speciaal online platform veel leuke kinderactiviteiten deelt

. . . er meer dan 3.000 Kenau sieraden zijn verkocht waarvan 1,- euro per sieraad ten goede is gekomen van Stichting PLAN Nederland
 
. . .  er 26 jonge ondernemers uit het touringcarbedrijf in 2014 Haarlem hebben bezocht om kennis te maken met het aanbod van de 

stad, zodat ze Haarlem beter kunnen verkopen

Volg ons op: /Haarlemmarketing @CMHaarlem /Haarlembezoeken

STICHTING HAARLEM MARKETING
Bezoekadres: Grote Markt 2   I   Postbus 5574   I   2000 GN  Haarlem   I   Nederland
(+31) 23 571 22 62   I   info@haarlemmarketing.nl   I   www.haarlem.nl

DASHBOARD 2015 - 2018HAARLEM MARKETING                    
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•  Bewoners zijn 

merkambassadeurs
•  Promoten aanbod

2015

PARTICIPATIE
•  Exclusieve bewoners- 

activiteiten en -acties

< 2016 <

IMAGO
•  Toename 

bewonerstrots

2017

• + 20% stijging bewonerstrots 
•  + 5% stijging van het bezoek aan musea, culturele podia en evenementen
•  + 5% stijging van het bezoek aan horeca en winkels in het centrum
• Stijging waardering cultuuraanbod naar cijfer 8 

• Toename bewonerstrots (geen nulmeting*)
•  Cultuurparticipatie; bezoek aan musea culturele podia en evenementen 

(geen nulmeting*) 
• Bezoek aan horeca en winkels in het centrum (geen nulmeting*)
• Haarlemmers geven cultuuraanbod cijfer 7,6 (Omnibus Haarlem 2013)

* nulmeting vindt plaats in 2015

NATIONALE BEZOEKERS

D
O

EL/RESU
LTA

AT2018

STRATEG
IE

V
ERTREK

PU
N

T/N
U

LM
EETIN

G

AANDACHT
• Belevingscampagne
• Free publicity
•  Vergroten 

betrokkenheid
• Merkambassadeurs

2015

PARTICIPATIE
• Lezersaanbiedingen
•  Arrangementen 

samenstellen en 
promoten

•  Gebruik 
promotiemiddelen

< 2016 <

IMAGO
•  Vergoten 

betrokkenheid
•  Vertellen Haarlem 

verhaal

2017

• stijging naar plaats in top 5 Nederlandse stedentrips
• stijging naar plaats in top 10 Nederlandse toeristensteden
• + 10% stijging aantal nationale bezoekers
• + 15% stijging aantal hotelovernachtingen
• + 5% stijging gemiddelde besteding per persoon per dag

• 7e plaats Nederlandse stedentrip (Zoover 2013)
• 12e plaats Nederlandse Toeristensteden (CVO 2013)
• 1.057.000 nationale bezoekers
• 50.270 hotelovernachtingen incl. B&B (gemeente Haarlem 20132)
• Gemiddelde besteding per persoon per dag 43,30 euro (CVO 2013)

ZAKELIJKE BEZOEKERS
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•  MICE partners zijn 

merkambassadeurs
• Free publicity

2015

PARTICIPATIE
•  Bundelen en 

promoten aanbod

< 2016 <

IMAGO
•  Haarlem wordt 

ervaren als een stad 
met unieke vergader- 
en congreslocaties

2017

•  + 10% stijging associatie Haarlem als unieke, zakelijke bestemming bij 
zakelijke bezoekers

• + 20% stijging aantal zakelijke bezoeken Haarlem e.o.

•  Associatie Haarlem als unieke, zakelijke bestemming bij zakelijke 
bezoekers (geen nulmeting)

•  700 zakelijke bezoeken aan Haarlem en omgeving (Haarlem Marketing - 
MICE partners 2012)

INTERNATIONALE BEZOEKERS
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• Belevingscampagne
• Free publicity
•  Promoten Haarlem 

in andere delen 
Metropoolregio 
Amsterdam

2015

PARTICIPATIE
•  Arrangementen 

samenstellen en 
promoten

• Lezersaanbiedingen
•  Gebruik 

promotiemiddelen

< 2016 <

IMAGO
•  Associatie Haarlem 

met ‘Authentic 
Haarlem’

2017

• + 10% stijging verblijfsduur dagbezoek
• + 10% stijging verblijfsduur verblijfbezoek
• + 25% stijging hotelovernachtingen
• + 10% stijging gemiddelde dagbesteding per persoon

• Verblijfsduur dagbezoek 4,85 uur (Citylab 2012)
• Verblijfsduur verblijfbezoek 4 dagen (Citylab 2012)
• 250.270 hotelovernachtingen (O&S 2013, niet uitgesplitst)
•  Gemiddelde dagbesteding per persoon 61,40 euro (dagbezoek) 

en 81,30 euro verblijfsbezoek (excl. accommodatie) (Citylab 2012)
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WIE ZIJN WIJ? 

Haarlem Marketing is de citymarketingorganisatie van de stad Haarlem en actief op het gebied van marketing, communicatie en 
informatievoorziening. De stichting zet zich in om het merk Haarlem te laden en het onderscheidende imago van de stad zodanig 
te versterken, zodanig dat er meer bezoekers komen, bewoners trotser zijn op hun stad en het bedrijfsleven kan floreren, met als 
resultaat economische spin-off voor de stad. Dit wordt gerealiseerd in samenwerking met publiek-private partners.  
VVV Haarlem is onderdeel van Haarlem Marketing. 

Missie en positionering
De missie van Haarlem Marketing is om Haarlem op de kaart te zetten als de onvermijdelijke bestemming voor levensgenieters.  
Dit geldt voor de doelgroepen bewoners, bezoekers en bedrijven.

De kernpropositie ‘wereldplek met een menselijke maat’ is leidend voor de positionering van Haarlem als een comfortabele woon- 
en werkstad, aantrekkelijke reisbestemming en een kweekvijver voor creatief talent. De legitimatie hiervoor is onder andere de 
unieke ligging nabij Amsterdam, Schiphol, natuurgebieden, zee en het hoogwaardige cultuur- en winkelaanbod.

Kernwaarden
De merkpersoonlijkheid van Haarlem onderscheidt zich door een samenstel van de kernwaarden ‘oorspronkelijkheid’, ‘kwaliteit’ 
en ‘menselijke maat’. Het verbinden van deze kernwaarden aan evenementen, verhalen, activiteiten en Haarlemmers geeft ze de 
gewenste lading en maakt ze overdraagbaar. 

Haarlem beeldmerk
Het Haarlem beeldmerk is de visuele uiting van de kernwaarden en dient als paraplu voor alle Haarlemse activiteiten. Het is  
de overkoepelende handtekening van en voor de stad. Doel hiervan is om de beleving en de herkenbaarheid rondom het merk 
Haarlem te versterken. 

WAT DOEN WIJ?

De belangrijkste activiteiten van Haarlem Marketing zijn:

ACTIVITEITEN 2015

Op basis van het meerjarenplan wordt jaarlijks een werkplan gerealiseerd. Hieronder in hoofdlijn de activiteiten voor 2015, 
ingedeeld naar kernkwaliteiten: cultuur, winkelen en ligging.

Cultuur 
• Museum arrangementen
• 20 jaar Nederland - Vlaanderen (maart)
• Boekenbal voor lezers (maart)
• Welkompakket nieuwe inwoners
• Open Monumentendagen (september)
• Oktober = Kindermaand (oktober)
• Ontwikkeling toeristisch (cultuur)product
• 50Plus Beurs (september)
• Bewonersweekend

Winkelen
• Shopping arrangement
• Online winkelplatform 
• Ontwikkeling toeristisch (winkel)product
• Marketingondersteuning winkelinitiatieven

Ligging
• Arrangementen (o.a. Haarlem - Keukenhof)
• Stimulering riviercruisemarkt

• Promotie op/samenwerking met Schiphol
• Metropoolregio Amsterdam 
• Ontwikkeling toeristisch product

Campagnes 
• Nationale campagne 
• Internationale campagne 
• Vier de Lente in Haarlem (april/mei)
• Zomers genieten (juli/augustus)
• 023Uur Haarlem Cultuur (september)
• December Feestmaand (december)

Zakelijk toerisme
• MICE-brochure en mailing (februari/maart)
• EvenementContact beurs 2015 (februari)
• Organisatie Ontmoet Haarlem dag (n.t.b.)
• Organisatie MICE-partner dag (n.t.b.)
•  MICE Nieuwsbrief en overige promotionele 

activiteiten

Algemeen
• Ontwikkeling toeristisch product 
•  Haarlem Gids (maart)
• Waterrecreatiefolder (maart)
• Merchandise
• Marketingondersteuning evenementen 
•  Organisatie persbezoeken en genereren 

(free)publicity

(Netwerk)bijeenkomsten
• MICE Partner Overleg (februari)
• Kick-off evenementenseizoen (maart)
• Haringparty (juni)
• Gouden Partner Overleg (oktober)

EVENEMENTEN 2015

30 januari t/m 1 februari 3D ProefPark 
7 en 8 februari Geluksroute 
13 t/m 15 maart Haarlemse Lente! 
25 en 26 april Bloemencorso 
27 april Koningsdag 
4 mei Herdenkingsconcert 
5 mei Bevrijdingspop 
14 t/m 17 mei Wandel4daagseHaarlem 
22 t/m 24 mei Vijfhoek Kunstroute 
22 en 23 mei Luilakmarkt 
25 mei Haarlem Draait door
30 mei Edit Festival 
30 mei Haarlem Wijn 
30 en 31 mei Battle of the Coast
20 en 21 juni Houtfestival 
20 juni Cruise & Dance
25 juni t/m 5 juli Int. Koorbiënnale
5 t/m 9 augustus Haarlem Culinair 
8 t/m 15 augustus Muggenronde 
16 augustus Eldorica Festival
19 t/m 22 augustus Haarlem Jazz&More 
22 en 23 augustus OpenluchtHotel Haarlem
27 t/m 30 augustus ProefPark Haarlem

6 september Schalkwijk aan Zee
6 september Haarlem Duurzaam 
12 t/m 13 september 023Uur Haarlem Cultuur 
12 t/m 13 september Open Monumentendagen 
12 t/m 13 september Korenlint 
13 september Jopenfestival 
20 september Vijfhoek Huiskamer Festival
27 september  Halve van Haarlem  
1 t/m 31 oktober Oktober = Kindermaand 
30, 31 oktober en 1 november Kunstlijn
15 november Intocht Sinterklaas Haarlem
12 t/m 13 december Kerstweekend 
24 december Kerstsamenzang 

*  Deze lijst is samengesteld op basis van de verstrekte 
informatie door evenementenorganisatoren. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor eventuele onjuist- of onvolkomenheden. 
Bij het ter perse gaan van deze brochure waren nog niet alle 
evenementen in 2015 bekend. Voor vragen, opmerkingen of  
tips kunt u contact opnemen met de evenementencoördinator 
van de gemeente Haarlem, Chantal Baas, CBaas@haarlem.nl. 
Kijk op haarlem.nl voor meer informatie.

SAMEN BEREIKEN WE MEER

Via het samenwerkingsverband ‘Haarlem Partners’ stimuleert Haarlem Marketing de samenwerking en synergie tussen partijen in 
de stad. Door gezamenlijke inspanningen van publieke en private organisaties, het bundelen van krachten en het werken vanuit 
een gedeelde visie kan het potentieel van Haarlem nog beter worden benut. Haarlem Partners profiteren van extra exposure, 
aantrekkelijke voordelen en worden uitgenodigd voor besloten netwerkbijeenkomsten. 

Haarlem Marketing werkt nauw samen met VVV Nederland, NBTC, Amsterdam Marketing, Amsterdam Cruise Port en is lid van de 
Metropoolregio Amsterdam en Amsterdam Partners.

OP NAAR 2018!

Voor de periode 2015-2018 werkt Haarlem Marketing met een meerjarenplan. Via deze methodiek wordt de voortgang en focus 
van de werkzaamheden bewaakt. Op basis van het meerjarenplan is een speciaal Dashboard 2015-2018 ontwikkeld, dat in deze 
brochure is opgenomen.

• opzetten van marketingcampagnes
• stimuleren van het (zakelijk) toerisme
• (door)ontwikkelen van off- en online promotiemiddelen
• informeren van bezoekers via VVV Haarlem

• genereren van (free) publicity voor Haarlem
• initiëren en begeleiden van persbezoeken
• adviseren op gebied van marketing en communicatie
• marketingondersteuning van diverse initiatieven en evenementen

QUOTES HAARLEM PARTNERS

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat 

zij een belangrijke schakel is in het verbinden 

van bedrijven, bezienswaardigheden, locaties, en 

evenementen. Daarmee biedt zij versterking aan ons 

als ondernemer, maar is ook een verrijking voor de 

stad als geheel.’

Jopenkerk

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat 

wij ons gezamenlijk moeten inzetten om Haarlem 

toeristisch en zakelijk nog beter op de kaart te zetten!’

Van der Valk Hotel Haarlem

Door de samenwerking vanuit het Haarlem 

partnerschap ervaren wij hoeveel dezelfde 

speerpunten we hebben als Haarlem Marketing. 

We komen elkaar tegen in diverse netwerken en 

projecten voor de stad. De krachten nog meer 

bundelen om Haarlem verder te versterken, dat is 

wat het partnerschap ons oplevert.’

Rabobank Haarlem e.o.

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat… 

zonder Haarlem: geen gezellig Noord-Holland! En 

door een samenwerking tussen Haarlem Marketing 

en Rent a Bike Haarlem komt dat helemaal goed!’

Rent a Bike

‘Samen sta je sterker!…’

Parels eten & drinken

‘Mede dankzij onze samenwerking met Haarlem 

Marketing en ons uitzicht op het Proveniershofje, 

RQ]H�JHZHOGLJH�NRIÀH��OXQFK�HQ�KLJK�WHD��ZRUGW�RQV�

restaurant Hofje zonder Zorgen zeer druk bezocht.’

Hofje zonder Zorgen

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat we 

als Haarlems bedrijf graag gebruik maken van de 

kracht en passie die er leeft in onze mooie stad. 

Samen sta je sterk!’

Klimmuur Haarlem

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat de 

marketing van Haarlem ons aan het hart gaat.’

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat… 

heel het land (en de rest van de wereld) mag en 

moet weten dat Haarlem Cultuurstad met hoofdletter 

C is, met de Toneelschuur en Filmschuur als best 

bezochte podium van de stad.’

Toneel- en Filmschuur Haarlem

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat we 

hiermee bezegelen dat we Haarlem als stad, en alle 

mooie organisaties die Haarlem rijk is, een warm 

hart toe dragen.’

De Lichtfabriek

‘Omdat kwaliteit elkaar versterkt!’

Proeflokaal De Blauwe Druif

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat het 

Frans Hals Museum/De Hallen Haarlem gelooft in 

Haarlemse samenwerking.’

Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem

‘Omdat Haarlem de mooiste stad van het land is, die 

iedereen zou moeten bezoeken!’

B&B Luna

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat de 

stad alle bedrijven nodig heeft. Maar ook omdat wij 

de stad in de Metropoolregio een belangrijke plaats 

willen laten innemen.’

Imbema

‘B&B Hotel Malts is partner van Haarlem Marketing 

omdat wij bezoekers de beste Haarlem-ervaring 

gunnen zodat zij allemaal ambassadeurs worden 

van deze prachtige stad.’

B&B Hotel Malts

05203-HM-Partnerpakket-DEF.indd   2 19-01-15   16:49


