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Alkmaar Marketing
Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar 
Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.
 
Hoe? Door Alkmaar te promoten en te helpen ontwikkelen als de geweldige stad  
(en regio!) die het is.

Doelgroepen:
1.  Bewoners van Alkmaar
2. Regio bezoekers - 40km rondom
3. Nationale toeristen - (dag & weekend) bezoekers uit Nederland
4. Internationale verblijfs & excursie toerist

Voor wie?
- evenement organisatoren
- bedrijven
- winkeliers
- horeca ondernemers
- culturele instellingen
- verenigingen

Advies op maat
Aan de hand van unieke customer journeys die wij voor de verschillende doelgroepen 
in kaart hebben gebracht kunnen we een advies op maat maken om zo de boodschap 
maximaal bij de doelgroep aan te laten sluiten. We geven hierover graag meer uitleg, 
vraag naar de mogelijkheden!
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DIGITALE BORDEN 

Feiten en cijfers:
4 digitale borden langs de belangrijkste invalswegen in Alkmaar:  
Vondelstraat (dubbelzijdig)
Helderseweg (dubbelzijdig)  
Bergerweg (enkelzijdig)  
Nieuwe Schermerweg (enkelzijdig)

332.500 passanten per week 

• Borden zijn 24 u per dag actief
• Formaat digitaal bord: 2,5 m x 0,40 m
• Meerdere boodschappen (maximaal 7) wisselen elkaar af. Het is dus ook mogelijk 
meerdere boodschappen tegelijkertijd te laten lopen 

Voorwaarden en deadlines:
• De boodschap kan maximaal uit 4 regels van elk 20 leestekens (incl. spaties) bestaan
• Promotie van ondernemingen alleen bij voldoende nieuwswaarde – plaatsing in overleg
• Reserveren minimaal 1 week voor gewenste promotieperiode (mits ruimte op de borden 
beschikbaar)

€199,- 
per week 



D
oelgroep: bew

oners, regio bezoeker, nationale bezoeker.

ALKMAAR PRACHTSTAD MAGAZINE 

Feiten en cijfers:
• Magazine over cultuur, winkelen, uitgaan en sport in Alkmaar
• Verschijnt 4x per jaar:  
1 april
1 juni
1 september
15 november 

Oplage & bereik 
• Totale oplage: 105.000
• Bereik per editie: aantal lezers over de 160.000
• Losse nummers: gratis
• Goed gewaardeerd bij lezers (rapportcijfer 8)
• Verspreiding huis-aan-huis via Rodi naar Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk, Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo. Daarnaast ook bij winkels, horeca en culturele instellingen 
door de hele gemeente.

Promotiemogelijkheden:
1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 pagina redactioneel
Content geschreven door onze redactie, plaatsing met foto's

Voorwaarden en deadlines:
Reserveren zes werkweken voor de deadline, materiaal mailen naar  
info@alkmaarprachtstad.nl 

€400,- 
1/1 pagina €300,- 

1/2 pagina €200,- 
1/3 pagina €150,- 

1/4 pagina 
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WEBSITE 

Feiten en cijfers:
325.715  unieke bezoekers per jaar
37.900  sessies per maand

Groeit nog iedere  maand. 
Het weigeringspercentage op de homepage is rond de 27%

Geslacht   Leeftijd
70% vrouw   24-34 jaar  22%
30% man   45-54 jaar 21%
    35-44 jaar 19%
    18-24 jaar 15%
    55-64 jaar 15%
    65+  8%

De website is volledig responsive en benaderbaar vanaf alle typen devices. De website 
heeft een agenda waar gesorteerd kan worden op de verschillende (sub)genres. In 2018 
zullen we doormiddel van campagnes deze aantallen verder gaan uitbouwen. 

Uitgelicht artikel op de homepage & nieuwsitem
Bij een nieuwswaardig evenement of andere gebeurtenis, kunnen we een nieuws-item 
plaatsen op onze homepage. Een artikel geschreven door onze redactie en geplaatst 
met foto's. Deze kan eventueel nog worden versterkt met een post op 1 van onze social 
kanalen.

€130,- 
nieuwsitem 
+ foto  
+ social

€ 80,- 
nieuwsitem 
+ foto



D
oelgroep: bew

oners, regio bezoeker, nationale bezoeker.

WEBSITE 

Feiten en cijfers:
Meest bezochte  pagina's vanuit Google en/of rechtstreeks verkeer.

Evenementen
een evenementen top-10 en totaal lijst: meer dan 150.000 paginaweergave per jaar 
een vermelding in onze totaallijst is gratis, aanmelden kan op onze webiste 
www.alkmaarprachtstad.nl/voororganisatoren 

Winkels
een totaaloverzicht van alle winkels in Alkmaar: meer dan 148.000 paginaweergave per jaar 
een vermelding in onze totaallijst is gratis, aanmelden kan op onze webiste 
www.alkmaarprachtstad.nl/winkel-aanmelden 

Landingspage
een landingspage over het bedrijf/dienst/evenement, bezoekers aantallen hangen af van 
nieuwswaarde content en input. Specifieke cijfers kunnen worden opgevraagd.

Thema pagina of mee in een (maandelijkse) top-lijstje
een toplijstje of thema pagina aan de hand van unieke content. Deze worden zeer  
gewaardeerd en goed bezocht (ongeveer 2.000 views in 1 week). In combinatie met een 
post op de socials.

€350,- 
landingspage

€180,- 
thema  
en/of lijstje 

€140,- 
uitgelicht 
top-10 
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DIGITALE NIEUWSBRIEF 

Feiten en cijfers:
Verzending: iedere 15e van de maand
Openingspercentage: 35%
Aantal abbonnees: 5.000

Aanleveren materiaal: 5 dagen voor verzending
info@alkmaarprachtstad.nl
 

Nieuwsitem in de nieuwsbrief
Een evenement uitlichten in onze nieuwsbrief. Linkt direct naar het item op onze website. 
Deze kan eventueel worden ondersteund met een post op onze social ter versterking.

€130,- 
nieuwsitem 
+ foto  
+ social

€ 80,- 
nieuwsitem 
+ foto



D
oelgroep: bew

oners, regio bezoeker, nationale bezoeker.

SOCIAL MEDIA 

Feiten en cijfers:
Alkmaar Prachtstad 
Facebook: 14.470 volgers
Gemiddeld bereik van een post: tussen de 3.000 en 11.000 personen

Instagram: 2.540 volgers
Gemiddeld bereik van een post: 7.696 weergaven

Twitter: 2.510 volgers
Gemiddeld bereik van een post: tussen de 800 - 3000 weergaven

Advies op maat
Ieder kanaal heeft zo zijn eigen volgers en positie binnen de doelgroepen. Zo kunnen we 
de gewenste boodschap maximaal specificeren en inzetten op de juiste doelgroep.

Ook mogelijk om via onze kanalen een betaalde campagne in te kopen. Vraag hierover 
naar de mogelijkheden, we maken hiervoor graag een plan van aanpak. Dit kan al vanaf 

€ 200,-

v.a.€200,- 
social  
campagne

€30,- 
Twitter
post 

€80,- 
Facebook of
Instagram 
post 
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VISIT ALKMAAR WEBSITE 

Feiten en cijfers:
8.000   unieke bezoekers
14.000  sessies

Live gegaan 20 juli 2017, aantallen groeien nog iedere  maand. 

Geo bezoekers   
1. Nederland
2. Duitsland
3. USA
4. United Kingdom
5. Canada 
  
De website is volledig responsive en benaderbaar vanaf alle typen devices. In 2018  
zullen we doormiddel van campagnes deze aantallen verder gaan uitbouwen en een 
Duitse en Franse variant opleveren.

Uitgelicht evenement, landingspage of mee als item
Een evenement kunnen we plaatsen bij onze evenementen overzicht. Of er kan een 
complete landingspage worden ingericht, geschreven door onze redactie en geplaatst 
met foto's. Deze kan eventueel nog worden versterkt met een post op 1 van onze social 
kanalen. Ook is er de mogelijkheid een item te plaatsen in 1 van de lijstjes,  
accomodations bijvoorbeeld.

€220,- 
landingspage

€ 45,- 
item b.v. 
events, 
accomoda-
tions, etc



D
oelgroep: internationale bezoeker

SOCIAL MEDIA & NIEUWSBRIEF 

Feiten en cijfers:
visit alkmaar
Facebook: eind 2017 live gegaan, volgers en bereik nog opbouwen

Advies op maat
Ieder kanaal heeft zo zijn eigen volgers en positie binnen de doelgroepen. Zo kunnen we 
de gewenste boodschap maximaal specificeren en inzetten op de juiste doelgroep.

Ook mogelijk om via onze Engelstalige Facebook pagina een betaalde campagne in te 
kopen. Vraag hierover naar de mogelijkheden, we maken hiervoor graag een plan van 

aanpak. Dit kan al vanaf € 130,-

Feiten en cijfers:
visit alkmaar
Nieuwsbrief EN talige met toeristische informatie
Verzending: alle oneven maanden iedere 3e dinsdag van de maand vanaf januari 2018
Aantal aboonnees: 1.700

€60,- 
Facebook 
post 

v.a.€130,- 
social  
campagne

€50,- 
Nieuwsitem 
+ foto 



PAKKETTEN 2018 
Offline

Vermelding op de digitale borden

Per week € 199

Magazine Alkmaar Prachtstad - redactioneel artikel binnen gestelde opmaak

Uitgelicht artikel magazine 1/4 pagina € 150

Uitgelicht artikel magazine 1/3 pagina € 200

Uitgelicht artikel magazine 1/2 pagina € 300

Eigen 1/1 pagina € 400

Online - www.alkmaarprachtstad.nl

Website

Nieuws artikel + foto op homepage € 80

Nieuws artikel + foto op homepage + social € 130

Evenementen/winkel/restaurant top-10 uitgelicht € 140

Thema en/of lijstje pagina € 180

Landingspage op alkmaarprachstad.nl € 350

Digitale e-nieuwsbrief

Nieuwsitem + foto in de digitale nieuwsbrief € 80

Nieuwsitem + foto in de digitale nieuwsbrief + social post € 130

Social Media

Facebook of Instagram post € 80

Twitter post € 30

Betaalde social campagne v.a. € 200

Online - www.visitalkmaar.com

Website

Item weergave bij events, accomodations, etc. € 45

Landingspage op visitalkmaar.com € 220

Digitale e-nieuwsbrief Engeltalig met toeristische informatie

Nieuwsitem + foto in de digitale nieuwsbrief € 50

Nieuwsitem + foto in de digitale nieuwsbrief + social post € 90



PAKKETTEN CULTUUR 2018 
Offline

Vermelding op de digitale borden

Per week € 199

Magazine Alkmaar Prachtstad - redactioneel artikel binnen gestelde opmaak

Uitgelicht artikel magazine 1/4 pagina € 110

Uitgelicht artikel magazine 1/3 pagina € 170

Uitgelicht artikel magazine 1/2 pagina € 220

Eigen 1/1 pagina € 340

Online - www.alkmaarprachtstad.nl

Website

Nieuws artikel + foto op homepage € 70

Nieuws artikel + foto op homepage + social € 115

Evenementen/winkel/restaurant top-10 uitgelicht € 125

Thema en/of lijstje pagina € 140

Landingspage op alkmaarprachstad.nl € 300

Digitale e-nieuwsbrief

Nieuwsitem + foto in de digitale nieuwsbrief € 60

Nieuwsitem + foto in de digitale nieuwsbrief + social post € 115

Social Media

Facebook of Instagram post € 70

Twitter post € 25

Betaalde social campagne v.a. € 200

Online - www.visitalkmaar.com

Website

Item weergave bij events, accomodations, etc. € 35

Landingspage op visitalkmaar.com € 205

Digitale e-nieuwsbrief Engeltalig met toeristische informatie

Nieuwsitem + foto in de digitale nieuwsbrief € 40

Nieuwsitem + foto in de digitale nieuwsbrief + social post € 75




