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Agenda

1.   In 5 min. Citymarketeer

2.   Gluren bij de buren
- aanpak
- resultaten

3.   Aanbevelingen

4.   Vragen



Citymarketing – D&D

Definitie
het lange termijn proces/ beleidsinstrument bestaande uit verschillende, met 
elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van 
specifieke doelgroepen voor een stad/ gebied. (Hospers 2009)

Doelstelling



Imago wordt bepaald door…



Keuzeproces beïnvloeden voor een gebied 

De stad is géén pot pindakaas

Kijk naar:

- Geschiedenis & Ambitie

- Uiterlijk

- DNA

Focus: 
“Wie kiest wordt gekozen”
- Relevant
- Onderscheidend

Voor kerndoelgroep(en) BBBB



Merkdenken

D N A

Model Business Openers



Merkdenken toegepast op de stad



Gluren bij de buren

EDE
10 jr focus & integrale 
citymarketing aanpak
in de praktijk

Food & Veluwe



Ede - Citymarketing opgave en aanpak

Opgave 2009:
- Versterken Imago
- Creëren samenhang & samenwerking
- Aantrekken & behouden doelgroepen

Focus bepalen adhv identiteit en toekomst verwachtingen



Vanuit focus inzetten op integrale aanpak

Integrale aanpak

Food & Veluwe verankerd in 
beleid en marketing met het 
DNA van Ede als kompas

- Quick wins & lange termijn

- Waar zit energie

- Wat is beeldbepalend

- Branding



EDE op de VELUWE 
# sterkste streekmerk van NL met iconen
Kröller-Müller Museum & Nationaal Park de Hoge Veluwe



Ede & Veluwe onlosmakelijk verbonden



Een lange & levende historie in Food



Food & Groen: kennis en onderwijs 



Ede en KennisAs Ede-Wageningen en de 
FoodValley



Food & Veluwe:  in de openbare ruimte



World Food Center Ede – zien en ervaren



Food & Veluwe – ontmoeten & verbinden 



Thema jaren: Smaak van Van Gogh sinds 2015



FoodenVeluwe.nl op de toeristische kaart



1. Focus, Doel, Doelgroep

2. Werken vanuit DNA

3. Integrale aanpak

4. Samen maak je de stad, 
regie op merk

5. Continue proces

Hoe instagrammable is Wageningen?



Meer weten? 

Marieke Laméris
@mariekelameris @edemarketing
Marieke.Lameris@ede.nl

06 53905436

Corporate film Ede: https://youtu.be/bwcTOkbvNZ8

Online B2B Magazine www.edefoodstad.nl
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