Hoteloverleg
16 september 2021

Markt
-

Zomerperiode:
- Minder internationale bezoekers door harde lockdowns/quarantaine, maar ook ‘dansen met
Janssen’ COVID-uitbraak in juni in NL.
Overzicht van trends en ontwikkelingen in reismarkten (NBTC, juni 2021):
https://nbtcmagazine.maglr.com/overzicht-van-trends-en-ontwikkelingen-inreismarkten/cover

-

Campagnes & activiteiten 2021
-

Zomer:
- Gratis AlkmaarPas bij boeking
- Persbewerking

-

Najaar/Winter
- Social media campagne; stel 40+ (stedentrip: winkelen, musea, fietsen, cultuurhistorische
stad)
- Social media campagne; vriendinnen 25+ (stedentrip: winkelen, cultuurhistorische stad)
Lancering TikTokTour
- De Grote Sinterklaasfilm in De Rijp
- AlkmaarPrachtstad Magazine
- Nieuwsbrief “Groeten uit Alkmaar”
- Nieuwe stadsplattegrond (zonder Corona), per 1 oktober
Evenementen, houdt onze website AlkmaarPrachtstad in de gaten.
- Gratis AlkmaarPas bij boeking
- Persbewerking

-

-

Campagnes najaar 2021
Alkmaar in de spotlight blijven zetten om zo seizoen verlenging te stimuleren:
September/Oktober
- Facebookcampagne op stellen 40+ , NL (stedentrip: winkelen, musea, fietsen, cultuurhistorische stad)
- Facebook & Instagramcampagne op 25+, NL, (stedentrip: winkelen, cultuurhistorische stad)

Cityfilms & commercials
-

Cityfilms & commercials zijn kosteloos beschikbaar voor onze partners en bedrijven
Op website AlkmaarPrachtstad.nl
Op videowall VVV Alkmaar
Social media
YouTube
In hotelkamers -> draaien ze bij jullie al in de kamers?
Voor partners als intro, welkomstfilm in presentatie, etc.
Gebruikt voor onze social media campagne
Wordt in verschillende formaten en lengtes aangeboden, aangevuld met evenementen en
kaasmarkt volgend jaar

Lancering TikTokTour
Alkmaar eerste Nederlandse stad met eigen TikTokTour!

Evenementen okt 2021/ maart 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontdek de geheime zolders – nu t/m 31 december 2021
Alkmaar Ontzet – 8 oktober 2021
Grote Pietenhuis in Grote Kerk – 21, 27 en 28 november – 4 en 5 december 2021
Vriendenbock – 5, 6 en 7 november 2021
Fjoertoer Egmond – 26 en 27 november 2021
Ontsteking verlichting kaaskerstboom – 8 december 2021
Wonderlicht - 4, 5 en 6 februari 2022
Hotelweek?
Tentoonstelling Van Gogh, Cezanne, Le Fauconnier en de Bergense School
- 19 februari t/m 12 juni 2022
Opening kaasmarktseizoen / 1ste kaasmarkt: vrijdag 25 maart 2022

Ontdek de geheime zolders
-

Na meer dan 500 jaar opent de Grote Kerk voor het eerst haar zolderruimtes. Volg de ongebaande
paden onder leiding van een gids en bekijk de imposante balkenconstructies, tongewelven,
lijkenluiken en het carillon op een hoogte van bijna 30 meter.
Tickets (vanaf 12 jaar): €10,00 p.p. (excl. €1,50 transactiekosten per bestelling)
Tickets kan je het beste vooraf online via deze website kopen en zelf een datum in de kalender
vastleggen.

→ Arrangementen/meer informatie contact opnemen met: Mirella Doss - mirella@doss.nl

Grote Pieten huis
- In de Grote Kerk
- Lift mee met De Grote Sinterklaasfilm – Trammelant in Spanje
- Landelijke aandacht
→Arrangementen/meer informatie contact
opnemen met: Mirella Doss - mirella@doss.nl

Van Gogh komt naar Alkmaar in 2022
-

Meest ambitieuze tentoonstelling in Stedelijk Museum Alkmaar → 22 februari t/m 30 augustus
Van Gogh, Cezanne, Le Fauconnier en de Bergense School
Topstukken uit de VS, Duitsland, Frankrijk en Tsjechië
Bruiklenen Van Gogh Museum en Kröller Müller Museum
Hele binnenstad wordt meegenomen

→ Arrangementen contact opnemen met: Nadine Filarski - nadine@museumalkmaar.nl

