
YouTube: 1600 (200% stijging in 2020)

Facebook: 409.964 (209% stijging in 2020)

Instagram: 152.484 (21600% stijging in 2020)

LinkedIn: 10.746 (100% stijging in 2020)

Nijkerk on Ice

SMAAK Festival 

Zichtbaar voor bezoekers van binnen & buiten Nijkerk. 

Samen zijn we een sterk merk!

Meer dan 200 euro aan waardebonnen!

Zorgt voor een warm welkom en draagt bij aan een aantrekkelijk woonklimaat

LekkerNijkerk Helpt pagina  honderden bezoeken per dag

LekkerNijkerk stimuleert lokaal kopen, waardevol voor ondernemers!

Zorgt dagelijks voor duizenden contactmomenten met LekkerNijkerk 

Draagt bij aan herkenning & het opbouwen van sterk merk Nijkerk

Inspireert om vaker terug te komen!

Bereik van 15.000 lezers

Positief ontvangen binnen en buiten Nijkerk

Inspireerde toeristen & Nijkerkers om de kernen op te zoeken

Editie 2020 onderweg

Tientallen (win)acties i.s.m. Nijkerkse ondernemers

Draagt bij aan een eenheid binnen Nijkerk

Alle contactmomenten zijn een kans om te laten zien hoe smaakvol, mooi 
en gezellig de gemeente Nijkerk is. 

TOTAAL AANTAL ONLINE CONTACTMOMENTEN

BETROKKEN  BIJ EVENEMENTEN 

WELKOMSTPAKKET VOOR NIEUWE INWONERS

CORONACRISIS

BRANDING TOEGANGSWEGEN

STADSGIDS

BETROKKEN ONDERNEMERS

Ieder jaar rijden er minimaal 15 miljoen mensen langs het bord. 
Allemaal mensen die daardoor kennismaken met LekkerNijkerk!

‘Lekker Nijkerk, Stad vol smaak’ is een citymarketing initiatief voor de gemeente Nijkerk. Onder 
deze noemer willen we Nijkerk op de kaart zetten als een aantrekkelijke plek om te verblijven, 
wonen en te werken; een ware trekpleister in de regio.

85.262 websitebezoeken in 2019 (stijging: 186% t.o.v. 2018)

Zorgt voor meer bezoekers voor evenementen in Nijkerk door 

aantrekkelijke UIT-agenda

92% komt uit Nederland

29% komt uit Gelderland, 71% van de bezoekers komt uit andere provincies

Utrecht (24%), Noord-Holland (20%) & Zuid-Holland (10%)

LekkerNijkerk wordt dus goed gevonden door (dag)toeristen.

WEBSITEBEZOEKEN LEKKERNIJKERK.NL

LOCATIES WEBSITEBEZOEKERS

LekkerNijkerkt Bakt

Stimulans voor de lokale economie

NAAMSBEKENDHEID VAN LEKKERNIJKERK IS OP DIT MOMENT 63%
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‘Lekker Nijkerk, Stad vol smaak’ is een citymarketing initiatief voor de gemeente Nijkerk. Onder 
deze noemer willen we Nijkerk op de kaart zetten als een aantrekkelijke plek om te verblijven, 
wonen en te werken; een ware trekpleister in de regio.

CITYMARKETING IN NIJKERK
WAAROM IS CITYMARKETING NODIG IN NIJKERK?

WAT IS CITYMARKETING?

Nijkerk is een prachtige stad op de Veluwe en hee� veel te bieden! Daarom willen we zoveel mogelijk 
mensen laten kennismaken met onze stad, want de potentie van het vrijetijdsaanbod wordt in Nijkerk nog 
niet optimaal benut. Dat kost omzet, banen en woongenot. We brengen dit daarom onder de aandacht van 
bewoners en bezoekers, en werken daarmee aan 'sterk merk Nijkerk'.

We focussen ons niet alleen op mensen buiten Nijkerk, maar juist ook op de Nijkerker en de Nijkerkse 
ondernemer zelf. Door de Nijkerker te laten zien wat er allemaal in onze gemeente gebeurt, dragen we bij 
aan een aantrekkelijk woonklimaat. En, wanneer bewoners en ondernemers in de buurt consumeren, 
versterkt dit de lokale economie. Dit draagt bij aan een verbetering van de leefbaarheid in het woongebied, 
zichtbaarheid voor lokale bedrijven en een grotere aantrekkingskracht voor bewoners in randgemeenten 
en toeristen.

Citymarketing richt zich op het zo goed mogelijk profileren van een stad of gemeente. Hierbij staan 
onderscheidende sterke kanten en eigen identiteitsprofiel centraal.

WAT IS HET ONDERSCHEIDENDE PROFIEL VAN NIJKERK?
Nijkerk onderscheidt zich van andere steden door het smaakvolle karakter van de gemeente. Daarom 
hebben we in 2017 gekozen voor de naam en slogan:  ‘Lekker Nijkerk– Stad vol Smaak’. We willen Nijkerk 
op de kaart zetten als een  attractieve, bruisende stad waar men graag naartoe komt om te verblijven, 
wonen of te werken. Een ware trekpleister in de regio!

HOE DOEN WE DAT?

de versterking van ons imago: Nijkerk beter bekend & bemind bij onze doelgroepen;
meer bezoekers die langer blijven, meer besteden en in de toekomst terugkeren
naar Nijkerk, als bezoeker, ondernemer of nieuwe bewoner.

De website Lekkernijkerk.nl;
Social media, zoals Facebook, Instagram, YouTube & LinkedIn;
LekkerNijkerk Stadsgids;
Welkomstpakket voor nieuwe inwoners;
LekkerNijkerk borden en vlaggen langs de toegangswegen in Nijkerk;
ABRI’s in de regio;
Advertenties in regionale kranten, zoals de Recreatiekrant.

Om verschillende doelgroepen te bedienen zetten we diverse communicatiekanalen in, waaronder:

Door middel van collectieve marketingactiviteiten in de regio en de rest van Nederland
werkt Lekker Nijkerk aan:


