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Inmiddels hebben 49 bedrijven zich aangesloten bij het streekmerk
Betuws Best. We doen het goed zo met elkaar! 

We zijn trots op wat we gerealiseerd hebben en geven jullie graag
een doorkijkje naar 2021.

Zichtbaarheid met promotiemiddelen:
Naar aanleiding van het plan dat rondom Betuws Best is opgesteld
zijn de onderstaande PR-activiteiten gerealiseerd: 

Betuws Best vlaggen

Ontwikkeling van promotieflyers. 

Ontwikkeling van een informatiekubus 

Stickerrol met het logo 

Er zijn 50 vlaggen met het Betuws Best logo ontwikkeld en geproduceerd in
diverse formaten. Deze vlaggen zijn persoonlijk afgegeven bij de eerste 30
deelnemende partners. 

Er zijn 30.000 A6-flyers ontwikkeld en verspreid onder de 49 deelnemende
partners (tot 1 december). Een deel hiervan wordt bewaard voor nieuw
aangemelde partners.

Er zijn 150 kubussen geproduceerd. De informatie op elke zijde van de
kubus dient als extra informatiebron voor consumenten. Tevens wordt
hierop de nieuwe Betuws Best app gepromoot.

Voor extra zichtbaarheid op de producten krijgen alle partners deze
stickerrol. 
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Raamsticker 

Betuws Best kartonnen dozen

Kerstpakketten

Digitaal Herfstmagazine

Houten kratjes

Alle partners hebben een raamsticker ontvangen, om de bezoeker duidelijk
te maken dat het bedrijf officieel partner is van Betuws Best

Er zijn Betuws Best kartonnen dozen ontwikkeld. Diverse ondernemers
gebruiken deze dozen voor het inpakken van kerstpakketten, te weten
Natuurlijk Gruun, Zuivelboerderij Noordam en Zorgboerderij de Witte Schuur.
Deze dozen kunnen nu ook via de Betuws Best webshop gekocht worden
door de partners.

Er zijn 5 kerstpakketten samengesteld. Deze zijn online via diverse kanalen
verspreid. Betuws Best regelt hiervoor de promotie.

Voor de najaarscampagne is er een digitaal herfstmagazine ontwikkeld.
Partners van Betuws Best zijn hierin meegenomen. Dit magazine is zowel
offline als online via diverse mediakanalen gepromoot.

Om Betuws Best producten op een aantrekkelijke en duurzame manier aan te
bieden zijn er houten kratjes en palletjes met het Betuws Bestlogo
ontwikkeld. Deze kratjes kunnen binnenkort besteld worden door alle
partners.
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Partnernieuwsbrief

Facebook en Instagram

Lancering Betuws Best App

Alle partners ontvangen maandelijks een nieuwsbrief met daarin de laatste
ontwikkelingen rondom het streekmerk Betuws Best. Ook artikelen die in de
media zijn verschenen worden hierin meegenomen. Te denken valt aan
persberichten over nieuwe partners of andere leuke activiteiten rondom het
streekmerk. 

Via de Facebookpagina van Betuws Best wordt elke week een andere partner
onder de aandacht gebracht en verschijnen er ook berichten op Instagram.
Op dit moment zitten we op 781 volgers op Facebook en 400 op Instagram.

Naast de bestaande website is er ook een speciale Betuws Best App
ontwikkeld. De lancering hiervan vond plaats in augustus 2020. 

Met de app wordt de Betuws Best deelnemer een extra podium geboden.
Voor de consument creëren we toegevoegde waarde in de vorm van leuke
activiteiten en extra’s. Bijvoorbeeld door het opnemen van fiets- en
wandelroutes, aanbiedingen, arrangementen, een overzichtskaart met alle
deelnemers, agenda met informatie evenementen/ streekmarkten, informatie
rondom de deelnemers etc. De app biedt een duurzaam en flexibel inzetbaar
platform waar Betuws Best activiteiten ook in de komende jaren zichtbaar
blijven.
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Website: betuwsbest.nl

Nieuwe partners

In de media

Er is een website gemaakt met de url www.betuwsbest.nl. Op de site kunnen
bezoekers, maar ook partners terecht voor informatie. Zo is er voor de
bezoeker informatie over de deelnemende partners, kunnen ze heerlijke
recepten vinden en zien ze waar ze de Betuws Best fietsroute kunnen vinden.
 
Via een special login kunnen partners hier o.a. terecht voor onlangs
verschenen persberichten, het overzicht van deelnemende partners, 
 promotiemateriaal via de webshop, zoals stickerrollen en kartonnen dozen. 

Ook nieuwe partners kunnen zich meteen aanmelden  door middel van een
inschrijfformulier.

De nieuwe partner wordt toegevoegd met een persoonlijk profiel op de
website van Betuws Best. Zij ontvangen het Betuws Best certificaat van
Bureau Toerisme Betuwe samen met de promotiemiddelen. Hiervan wordt
een gezamenlijk nieuwsartikel van gemaakt dat als persbericht wordt
verstuurd en ook via de Facebookpagina van Betuws Best wordt verspreid.
Natuurlijk wordt de foto ook geplaatst op de pagina van gecertificeerde
partners van de website Betuws Best.

Het magazine Rabo & Co heeft in de eerste editie van 2020 een artikel gewijd
aan Betuws Best onder de noemer ‘kansrijk project’. Oplage ca. 14.000 stuks.

In diverse kranten heeft het herfstmagazine gestaan, waarbij ook Betuws
Best is meegenomen

Diverse persberichten zijn verstuurd en geplaatst in diverse lokale kranten

Bij Omroep Gelderland is er een opname geweest over diverse Betuws Best
partners
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