


Citymarketing Velsen | .IJmuiden

● Promotieorganisatie voor heel Velsen, 
met focus op IJmuiden

● Voor bewoners, bedrijven en 
bezoekers (uniek in de regio)

● Voeren toeristische promotie & 
marketing uit voor gemeente Velsen



Citymarketing Velsen | .IJmuiden

● Vergroten naamsbekendheid en 
verbeteren imago van IJmuiden

● Vergroten van trots onder bewoners
● Vergroten van economische spin-off
● Verbinden en versterken van 

activiteiten van partners/stakeholders



Citymarketing Velsen | .IJmuiden

● Stichting met vrijwillige bestuursleden
● Citymarketeer
● Activiteitenplan
● Meerjarenplan 
● Diverse marketeers, contentmakers en 

ondersteuners



Netwerk

● Partners en stakeholders
● Bedrijvennetwerken
● Platform strand / toerisme / horeca
● Platform retail / cultuur / bouwen
● Gemeente Velsen
● Andere CMO’s en DMO’s



Positie binnen MRA

● Enige CMO (drie doelgroepen)
● DMO: Amsterdam, Zaanstad, Haarlem, 

Zandvoort (een of twee doelgroepen)
● Geen CMO/DMO of in gemeentelijke 

organisatie: Heemskerk, Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlemmermeer 



2019

● Eerste jaar Stichting Citymarketing 
Velsen (overdacht Bureau Burhs)

● Werken aan draagvlak en netwerk
● Ontdekken welke activiteiten bij onze 

doelstellingen passen (focus op 
zichtbaarheid en impact)





2020



2020

● CORONA



2020

● CORONA
● Evenementen afgelast 

(SAIL, PreSail IJmond, Valley-festivals, 
dorpsfeesten, Dutch Grand Prix)



2020

● CORONA
● Evenementen afgelast 

(SAIL, PreSail IJmond, Valley-festivals, 
dorpsfeesten, Dutch Grand Prix)

● Snel schakelen: Ik koop lokaal











2020

● Spreiding / crowd control
● Focus op eigen inwoners
● Later ook op bewoners MRA
● Zomer druk, maar nooit te druk
● Meer Nederlandse en Duitse toeristen 

dan normaal









2021

● CORONA (herstel)
● Themamaanden
● Ontdek magazine
● Nieuwe website
● Guerilla marketing



2021

● Online zichtbaarheid (Instameets, socials)

● Toeristische 
promotie & marketing

● Mediaverzoeken
● Verbinden en ondersteunen
● Nieuw evenement: Ontdek Velsen























2021

● Terug bij af?
● Focus op kleinere evenementen
● Focus op bewoners, bedrijven en 

bezoekers (vooral uit MRA)
● Wandelen, fietsen, durfsporten, eten & 

drinken, cultuur, momenten, winkelen





2021

● Feestdagencampagne
Koop, eet en bezoek lokaal
(out of home en online)





2022

● Opening Zeesluis IJmuiden
● Aanleg Energiehaven / windparken
● Herstel bezoekerseconomie
● Herstel cultuur en evenementen
● Uitbreiden van het aantal partnerships



Middelen

● Website
● Social media
● UITagenda en led-borden
● Ontdek Magazine (mei 2022)
● Evenementen / citymarketingcafés
● Themamaanden



Je stad promoten
kun je niet alleen

Daarom: verbinden!





2050
IJmuiden groeit uit tot een dynamische kust- en havenplaats met ruimte voor innovatie en kennisrijk 
werken. Met de meest duurzame en schoonste staalfabriek ter wereld en de grootste zeesluis als 
toegangspoort voor de metropoolregio Amsterdam. Er blijft in de toekomst volop aandacht voor het 
borgen van de natuurwaarden en het cultureel erfgoed. De ‘waarde’ hiervan zal de komende decennia 
alleen maar toenemen. Velsen behoudt haar titel Nederland in klein: we hebben alles of we hebben 
het in de buurt. Daarnaast is IJmuiden koploper op het gebied van innovatie en duurzame energie 
(offshore wind, waterstof). Op het gebied van retail en horeca verschuift de focus naar beleving. 
Ondernemers werken nog meer samen om het klanten naar de zin te maken. De focus ligt op korte 
voedselketens (streekproducten, ambacht, kwaliteit). Daarom heeft IJmuiden in 2050 een experience 
center voor vis, innovatie, duurzaamheid en natuurbeleving. IJmuiden groeit ook uit tot grote speler 
op de congresmarkt en vanuit citymarketing wordt nog sterker ingezet op het vermarkten van 
IJmuiden als hart van innovatieve maakindustrie: de Techportregio. Door de verstedeling is IJmuiden 
en Velsen als geheel onmisbaar voor het toerisme en leisure in de metropoolregio Amsterdam. Het 
internationale toerisme blijft de komende decennia enorm groeien, zo is de verwachting.



Planning

23-11 Start feestdagencampagne
01-02 Citymarketingevent

Beleef IJmuiden, ontdek Velsen



Vragen?








