
  
 
Beste ondernemer, 
  
De campagne 'Samen zijn wij Den Bosch' is uit de startblokken. Het doel is om inwoners van 's-Hertogenbosch 
aan te zetten om lokaal te kopen, lokaal te proeven en lokaal te beleven. Op deze manier willen we u als 
ondernemer extra ondersteunen. 
  
Stand van zaken campagne 
De website www.samenzijnwijdenbosch.nl vormt de basis van de campagne. Deze vullen we dagelijks met 
nieuwe initiatieven voor ProefLokaal, KoopLokaal en BeleefLokaal. 
Elke dag geven we via social media van www.bezoekdenbosch.nl aandacht  aan de vele initiatieven in de 
gemeente. De eerste uitingen zijn zichtbaar in de stad. Zo hangen er drie grote posters op de Parade en hangen 
er banieren bij het station. Ook draait een animatie op 18 digitale borden in de hele gemeente. 
  
Vorige week vrijdag hebben we A2 posters verspreid in bij vele ondernemers in de stad en omliggende dorpen. 
Via een advertentie in de Bossche Omroep is er aandacht gevraagd voor de campagne. Via Facebook is de 
animatie als advertentie geplaatst met reeds meer dan 80.000 vertoningen. Er zijn online al 4 animaties met 
Cultuurtips voor Thuis verspreid, zo kunnen bezoekers ook vanuit huis onze stad  blijven beleven. 
  
Vervolg 
De campagne bouwen we de komende weken verder uit: 
Er is een promofilm gemaakt waarin veel ondernemers zichtbaar zijn. Deze promoten we vanaf vandaag in de 
online kanalen van de gemeente. Vanaf volgende week zie je posters hangen langs de straten en in de 
bushokjes. Elke week maken en plaatsen we een vlog waarin een ondernemer uit onze gemeente centraal staat. 
Hoe bereikt deze zijn klanten in deze moeilijke tijd? 
Elke week wordt er een animatie gemaakt om de Cultuurstad van het Zuiden onder de aandacht te houden. 
  
Oproep: lever eigen content aan 
Het is belangrijk dat de campagne steeds gevuld wordt met nieuwe initiatieven zoals (kortings-) acties, online 
workshops en vlogs van de vele ondernemers. Lever daarom content aan door een mail te sturen 
naar marketing@vvvnoordoostbrabant.nl en maak daarbij altijd gebruik van een van de twee formats die te 
downloaden zijn op: 
https://www.bezoekdenbosch.nl/nl/samenzijnwijdenbosch 
  
Toolkit en andere campagne middelen 
Om de campagne kracht bij te zetten is het goed als jullie zelf ook de campagne verspreiden in jullie eigen 
kanalen. Daarvoor vind je een toolkit op www.bezoekdenbosch.nl/nl/samenzijnwijdenbosch/toolkit 
  
Campagne evolueert en groeit 
Deze campagne evolueert met het Corona-beleid. We zijn ons nu aan het voorbereiden op fase 2 waarin we 
inwoners meer en meer kunnen vragen fysiek de winkels en hopelijk ook de horeca te bezoeken met 
inachtneming van 1.5 meter. Mogelijk bent u als ondernemer bezig om fysiek bezoek weer mogelijk te maken? 
Graag vernemen we uw plannen en eventueel geplande openingsdatum. Dan kunt u straks ook een plek in deze 
campagne krijgen. Doel is natuurlijk om te laten zien dat onze stad de gastvrije stad blijft waar men van harte 
welkom is! 



  
Doe en deel mee! #SamenzijnwijDenBosch. 
 
 
 


