
KEMPENKOERS 2021



de Koers die we samen met jullie willen varen!



BELEVING

dé sleutel om je klant te overtuigen!



beleving

Prijs

Product

Van alle klanten wil meer 
betalen voor een betere 
beleving

Bron: Econsultancy & Adobe Trend Rapport



KLANTEN
wie zijn onze klanten?

VAKANTIEGANGERS VAKANTIEMAKERS



KLANTBELEVING

wat klanten ervaren tijdens hun ‘journey’.



JOURNEY
de Reis die een klant aflegt van oriëntatie tot ná de aankoop van je 

product of dienst.



goesting overwegen aankopen ervaring review

blogger
Hallo 

Michiel 
welkom 

terug

Op 
maat

vriend

klacht

Hallo 
Michiel 
welkom 

terug



TRAVEL JOURNEY

2021
Workshop voor de ondernemers





onze waardepropositie, m.a.w waarvoor kan je op ons rekenen?

of … wat krijg je terug voor jouw bijdrage?



SAMEN STAAN WE STERKER.

SAMEN ZORGEN WE VOOR MEER KEMPEN!



WIJ willen SAMEN met JULLIE:

1. De Kempen als bestemming onvergetelijk maken.

2. De klant op de eerste plaats zetten.

3. Investeren in projecten die de kracht van de Kempen onderlijnen.

4. Producten promoten en ontwikkelen die de vakantiegangers de 
Kempen in al haar pracht laten beleven.



De Kempen als bestemming onvergetelijk maken!

Via de juiste marketingmix zorgen we er samen voor dat er Méér 
Kempen is voor vakantieganger en -maker! Zodat er steeds meer 
mensen weten wat het Kempengevoel is.



De Klant op de eerste plaats zetten!

We plaatsen al onze klanten op de eerste plaats. Dat zijn 
vakantiegangers, maar ook vakantiemakers. Concreet betekent dit dat 
we al onze klanten beter willen leren kennen, begrijpen, ondersteunen
en informeren.





Travel Journey



19/19/2021
35 deelnemers

Thema: digitaal onthaal
Tabloo



2022
Inzetten op kwaliteit, co-creatie en netwerken.

KAFEE
KLAS
KAMP
KOERS
KREATIE



Investeren in projecten die de kracht van onze Kempen 
onderlijnen!

KempenSubsidies, Bovenlokale subsidies, 
EU subsidies

Je regiowerker, maar ook onze marketeers 
staat je bij met expertise en advies.



Investeren in projecten die de kracht van onze Kempen 
onderlijnen!

KempenSubsidies, Bovenlokale subsidies, 
EU subsidies

In 2022 hernieuwen we onze focus op 
Projectwerking.

Heb je een leuk projectidee, maar zie je de  
bomen niet meer door het subsidiebos, of 

heb je hulp nodig om je project focus of 
draagvlak te geven.

Contacteer ons!
michiel.debie@kempen.be

gaston.maes@provincieantwerpen.be

mailto:michiel.debie@kempen.be
mailto:gaston.maes@provincieantwerpen.be


Investeren in projecten die de kracht van onze Kempen 
onderlijnen!



OPENING VOORJAAR 2022



2016 – 2021 impulsprogramma Toerisme 
Vlaanderen

• 3 toeristische producten + brochure: 
• TrekJanPad
• Zoektocht “De Slapende Reus”
• Bosspel “De Beestige Bosbewoners”

• Infrastructuur: 
• Speelzones
• bebording
• “a Giant Sculpture”





30 november 2021 13u – 15u

Workshop Ontsluiten en Verbinden 

Voor Wie? Allle Kleine Nete Partners

Waar? Digitaal



Relancemiddelen Provincie



Routeplanners



• Op de Fiets – ATV en RTV

• Kostenplaatje:

• Voor 2021: €30.000

Fietsen



Campertour langs 
Kempentoppers • Vooral voor de ‘beginnende’ campertoerist 

• Kant-en-klare Kempense campertour 

• Lengte ca. 250 km

• Voornamelijk minder drukke N-wegen

• Verbindt absolute Kempentoppers in onder 
meer Kalmthout, Turnhout, Kasterlee, Mol, 
Herentals, Westerlo en Lier

• zowel campings, als openbare camperplaatsen 
als campergastbedrijven



Camperborden

- 87 locaties geselecteerd en gescreend

- Campergastbedrijven, publieke parkings, campings, 
camperterreinen

- Opmaak voor Kempen, Scheldeland, provinciaal

- 40 bestellingen

- Budget relance: €20.000 

- Borden en frames: wachttijd = 4 maanden (algemeen 
tekort staal en aluminium)

- Plaatsing door Natuurwerk vanaf begin oktober

- Scheldeland: on hold tot nieuwe huisstijl en logo

campergastvrij



Logiescampagne
• 82 deelnemende logies

• 494 registraties

• 371 ingevulde enquêtes

• Actie is verlengd tot 7/11





Edities:
• 05/09: Schelderoute (Sint-Amands) +/- 140 deelnemers
• 12/09: Kunststedenroute  (Mechelen) +/- 80 deelnemers
• 19/09: Kempenroute (Gierle) +/- 80 deelnemers
• 26/09: Schelderoute
• 03/10: Kunststedenroute (Lier)
• 10/10: Kempenroute

Resultaten:
• Folders icoonfietsroutes (326 stuks / 3 edities)
• vlaanderenmetdefiets.be (website icoonfietsroutes) verhoogde activiteit eventdag

• 05/09: +18%
• 12/09: +25% (Google)

Traptheater



TRAPTHEATER



Producten promoten en ontwikkelen die de 
vakantiegangers de Kempen in al haar pracht laten beleven.



Producten promoten en ontwikkelen die de 
vakantiegangers de Kempen in al haar pracht laten beleven.

ROUTEBUREAU ONDERSTEUNT REGIOTEAM KEMPEN, 
MAAR OOK DE STEDEN EN GEMEENTEN.



WIE IS WIE?





VRAGEN?



MARKETING KEMPEN



MARKETINGDOELSTELLINGEN

1. Imago opbouwen als vakantiebestemming
Kempen op shortlist van binnenlandse bestemmingen zetten

2. Inspireren & informeren 
aanzetten tot een bezoek aan de regio

3. Uitbouwen van een hedendaags communicatienetwerk
met ruime aandacht voor samenwerking met media en 
online platformen

weloverwogen mix tussen online en offline



DOELGROEP

Toerisme Kempen richt zich in eerste instantie op
Vlamingen van buiten de Kempen!

1. New Generation Parents
Ouders met inwonende, schoolgaande kinderen → 30-49 jaar 

2. Empty nesters
Actieve mensen zonder (inwonende) kinderen → 50-64 jaar



MARKETINGPIJLERS

Imagocampagne

Basiscommunicatie

Partnercampagne

115k
Kempen & 
partners

175k
100% Kempen

100k
Kempen & 
partners

KempenKampagne

KempenKommunicatie

KempenKanjers



KEMPENKAMPAGNE



KEMPENKAMPAGNE 2021



VIAVICTOR



TIMING



SOCIAL MEDIA



TAKE-OVER LIBELLE



RETARGETING



LEAD GENERATION



HEROCAMPAGNE



KOM HERINNERNGEN MAKEN





TIMING



SOCIAL MEDIA



TREINSTATIONS



BILLBOARDS



BILLBOARDS



VTM GO

https://static.spott.ai/videoplayer/?videoId=397f92d7-055d-4ecf-96f5-1d012b2026f8&autoplay=true&muted=true&hideShopVideo=true&cardsExpanded=true&posterFrameType=FIRST_FRAME&plugins=InteractivityHint,PauseOverlay


KEMPENKAMPAGNE 2022



TIMING



SOCIAL MEDIA



RETARGETING



ADDRESSABLE TV



INFLUENCERS



KEMPENKOMMUNICATIE



KEMPENKOMMUNICATIE 2021



KEMPENCOMMUNICATIE

Nieuws-
brieven

Website

Social Media Vakantiegids

Fotografie

Pers



VAKANTIEGIDS

• Thematische opbouw

• Oplage van 35.000 stuks

• Beperkte distributie via eigen 
logies en infokantoren

• Voornamelijk ingezet op 
particuliere aanvragen
+ abonnees Libelle



VAKANTIEGIDS

KANAAL AANTAL

Libelle abonnees 15.000

Infokantoren 7.000

Logies 2.500

Facebook Lead Generation 2.050

KempenKommunicatie 8.000

Overige 450



WEBSITE



NIEUWSBRIEVEN



FACEBOOK



PERS



PERS



KEMPENKOMMUNICATIE 2022



KEMPENCOMMUNICATIE

Nieuws-
brieven

Website

Social Media Vakantiegids

Fotografie

Pers



KEMPENCOMMUNICATIE

Belangrijkste wijzigingen/aandachtspunten voor 2022:

• Input opvragen gemeenten

• Opstarten van Instagram 

• Influencer campagnes



KEMPENKANJERS



KEMPENKANJERS 2021



VOORJAARSCAMPAGNE LIBELLE

file://Tpa/tpa$/2_Kempen/2_3_Regiomarketing/2021/KempenKoers/Presentatie/Filmpjes/Lekker dichtbij genieten_Kasterlee.mp4


JUNE

https://www.june.be/travel/belgie/kempen/het-kempengevoel-een-june-weekend-in-brasschaat/
https://www.june.be/travel/belgie/kempen/het-kempengevoel-een-june-weekend-in-geel/


WANDELMAGAZINE



NAJAARSCAMPAGNE LIBELLE



KEMPENKANJERS 2022



DPG MEDIA

DPG Media is het moederbedrijf achter grote 
mediamerken zoals VTM, Het Laatste Nieuws, 
Dag Allemaal, Goed Gevoel, Q-music, … 
Hun aanbod is enorm! 

• 7 tv-kanalen

• 4 radiozenders

• 2 kranten

• 13 magazines

• > 15 online/digitale kanalen



VOOR- EN NAJAARSCAMPAGNE

• Volledig uitgewerkt aan de hand van de 4 natuurelementen

 water, aarde, lucht en vuur

• Een tête-bêche in Nina voor 
de volledige oplage

• Redactioneel dossier (geschreven door 
de Nina en/of Goed Gevoel redactie) 

• Online native campagne 
‘Ontdek de 4 elementen in de Kempen’ 

 Elke partner komt aan bod 
in de 4 verschillende artikels 



EXTRA VOORJAARSCAMPAGNE

• Volledig uitgewerkt influencercampagne

 content via meerdere kanalen (DPG + influencer)

• Een influencer maakt een volledige online campagne met 
belevingsvolle beelden in het kader van de 4 natuurelementen. 

• Slechts 4 partnergemeenten mogelijk



GOODBYE



VERRASSEND BELGIË



REISGOESTING



WANDELMAGAZINE



VIDEOCAMPAGNE



LOGIES IN DE KIJKER



KEMPENKANJERS 2022

CAMPAGNE PRIJS PARTNERS

DPG Voorjaarscampagne € 3.000 6-8

DGP Voorjaarscampagne Influencers € 1.000 4

DPG Najaarscampagne € 3.000 6-8

Goodbye € 1.200 4-8

Verrassend België € 250 4-8

Reisgoesting* € 450 4-12

Wandelmagazine* € 450 4-12

Videocampagne (per topic) € 750 4-6

Logies in de kijker** € 250 4-8

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief btw voor gemeenten die intekenen voor KempenKracht. 
* We gaan enkel de campagne met de meeste interesse ook daadwerkelijk uitrollen
**  Logies gevestigd in een niet-partnergemeente betalen € 300



VLAANDEREN VAKANTIELAND



TV-PROGRAMMA



AANPAK



VOL VAN HERHALEN



BUSCAMPAGNE



WEBSITE



SAMENWERKINGEN



KEMPENKRACHT

WIJ willen SAMEN met JULLIE:

1. De Kempen als bestemming onvergetelijk maken.

2. De klant op de eerste plaats zetten.

3. Investeren in projecten die de kracht van de Kempen onderlijnen.

4. Producten promoten en ontwikkelen die de vakantiegangers de 
Kempen in al haar pracht laten beleven.



KEMPENKRACHT

Teken AJB opnieuw massaal in voor

€ 1.750,00 incl. BTW voor een ‘kleine’ gemeente
€ 3.250,00 incl. BTW voor een ‘middelgrote’ gemeente

€ 4.000,00 incl. BTW voor een ‘grote’ gemeente



KEMPENKATALOOG



VRAGEN?


