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Beste Partner,
Hierbij ontvangt u van ons het jaaroverzicht van Enschede Promotie met daarin de
belangrijkste ontwikkelingen en projecten van 2016.

BETROKKEN
DESKUNDIG

Enschede Promotie is de organisatie die binnen de stad verantwoordelijk is voor
citymarketing, evenementen en toerisme. Naast het bewaken van de strategische visie citymarketing, behoren het bevorderen van het (dag) toerisme en
het ondersteunen en profileren van evenementen en activiteiten in Enschede tot
onze kerntaken. Wij zien onszelf als een toegankelijke organisatie voor (binnen)
stadspartners, die kennis en expertise toevoegt op het gebied van citymarketing en
evenementen en daarbij het collectieve belang van de stad Enschede voorop stelt.

VERNIEUWEND

Ook in 2016 zijn we ons steeds meer gaan richten op het toevoegen van meer
beleving aan de binnenstad en het aantrekken van meer bezoekers die langer
verblijven en meer besteden, om zo de economische spin-off te vergroten. Dit doen
we op vele manieren, in goede samenwerking met tal van partners in en om de stad.
Zo zijn de banden in 2016 met onze Leisure partners verder aangehaald, is het
belevenisconcept Enschede, Muziek in de Straten gelanceerd en hebben we met de
uitbreiding van onze Duitslandcampagne in Essen een heuse Enschede, um die
Ecke-tram rijden. Al met al kijken wij tevreden terug op 2016 in goede
samenwerking met onze partners.
Liefs uit Enschede!
Marieke ter Brugge
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ede!
Liefs uit Ensch
Maart 2017
Uitgave van Enschede Promotie
Stationsplein 1A, 7511 JD
Enschede
053 - 480 1970
www.uitinenschede.nl
facebook.com/Enschede

LEISURE – ENSCHEDE GASTVRIJ
In 2016 is in verband met de aangescherpte strategie nog meer de
focus komen te liggen op “Leisure”. De samenwerking met de toeristische branche is daarom verder geïntensiveerd. Enschede Promotie
heeft, in samenwerking met de branche, een Leisure marketingjaarplan
geschreven. Projecten die hieruit zijn voortgekomen zijn onder meer
een online campagne gericht op de regio Zuid-Holland en een
citymagazine over de stad dat bij de overnachtingslocaties op alle
kamers komt te liggen. Ook inventariseert Enschede Promotie de
mogelijkheid om in de stad rode huurfietsen te introduceren, waarvan
bezoekers in Enschede gebruik kunnen maken.
Om het bezoekers zo makkelijk mogelijk te maken en hen te verleiden
om alle mooie parels van de stad te bezoeken, is in 2016 de
verspreiding van de Uitagenda uitgebreid. Zowel de Nederlandse als
de Duitse bezoekers kunnen nu ook in de H.J. Van Heekgarage en
de Irenegarage een gratis exemplaar van de Uitagenda meenemen.
Daarnaast hebben de medewerkers van de Tourist Info in juli voor
de eerste keer de nieuwe bakfiets gebruikt om bezoekers en
bewoners persoonlijk te attenderen op het complete vrijetijdsaanbod van Enschede en hen wegwijs te maken in de stad.
De bakfiets is ingezet tijdens de warenmarkt op dinsdag,
MEER OVERNACH
TINGEN
zaterdag en de Duitse feestdagen, maar ook op andere
GA
ST
VR
drukke momenten zoals de introductieweek voor
IJE STAD
nieuwe studenten.
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EVENEMENTEN HIGHLIGHTS
Food Truck Festival TREK

Festival Andersom

Enschede heeft al jaren een vast en stabiel evenementenprogramma met
terugkerende evenementen zoals de Enschede Marathon, Oranjedagen,
Freshtival, Kunst in het Volkspark, Proef Eet, Military Boekelo-Enschede en
nog veel meer evenementen waar de stad trots op mag zijn. Daarnaast
worden steeds meer (relatief) kleine initiatieven ontplooid die veel potentie
hebben om uit te groeien in de toekomst, zoals het Zuiderfestival en het
MakerFestival. In 2016 hebben er geen grote (inkoop)evenementen
plaatsgevonden zoals The Passion of 3FM Serious Request, maar dat
betekent niet dat er niets is gebeurd. Er is eigenlijk altijd wel iets te doen in
Enschede!
Landelijke organisatoren weten Enschede steeds meer te vinden en zien
Twente als een kansrijke regio om evenementen te organiseren. Ook locaties
waar in het verleden nog niet veel plaatsvond worden steeds vaker gebruikt
als evenementenlocatie, zoals bijvoorbeeld het Volkspark, Performance
Factory, Vliegveld Twenthe, campus van de Universiteit Twente en het
Rutbeek.

Enschede Marathon

Gogbot

Introductieconcert
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ROL VAN ENSCHEDE PROMOTIE
Sinds 2016 geeft Enschede Promotie geen subsidieadvies meer aan de
gemeente over subsidieaanvragen van evenementenorganisatoren. We
hebben hierdoor meer ruimte om zelf evenementen te organiseren en
projecten op te pakken, zoals bijvoorbeeld Winter Wonderland en Enschede,
Muziek in de Straten. De gedachte daarbij is dat het evenementen en
projecten betreft, die de potentie hebben om zich (boven)regionaal te
ontwikkelen, een collectief belang behartigen en/of de behoefte hebben aan
een onafhankelijke, verbindende partij als projectleider of organisator. Het
Uitfestival Enschede is daarentegen overgedragen aan de Stichting Cultuur in
Enschede.

Military Boekelo - Enschede

Proef-Eet

ORANJEDAGEN
In 2016 is besloten de Oranjedagen van 2017 organisatorisch anders op te
zetten. De belangrijkste wijziging is dat Enschede Promotie optreedt als
vergunninghouder . Dit houdt in dat alle organisatorische en productionele
kwesties via Enschede Promotie lopen. Dit is vastgelegd in een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst, die voor 3 jaar is getekend door de Oranje
vereniging Enschede en Enschede Promotie. Hierdoor kunnen we
gezamenlijk bouwen aan de ambitie om Enschede dé stad van Oost-
Nederland te laten zijn waar jong én oud Koningsnacht en Koningsdag viert.

EVENEMENTENST
AD
HIGHLIGHTS 2016

Winter Wonderland

Oranjedagen
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DUITSLANDCAMPAGNE
SUCCESVOL VOORTGEZET
In 2016 is het wervingsgebied van de Duitslandcampagne uitgebreid met het
Noord Ruhrgebied. Er is specifiek ingezet op de stad Essen . De aftrap van
de campagne vond plaats op 1 juli 2016 met de onthulling van de Enschede
Tram die een jaar lang in Essen zal rijden. Daarnaast is twee keer een
promotieteam ingezet in Essen. Gewapend met stroopwafels en een speciale
Enschede shoppingtas hebben zij de mensen uit Essen warm gemaakt voor
een bezoek aan Enschede. In december is de tram actiematig bestickerd met
een Winter Wonderland-uiting en is er bij 120.000 huishoudens in Essen een
direct mailing verspreid waarmee kans kon worden gemaakt op een gratis
weekendje Enschede. De activiteiten zijn uiteraard ondersteund door een
online campagne gericht op bezoekers uit Essen. Daarnaast zijn we ook
blijven inzetten op onze Duitse ‘thuisregio’, de Euregio . Deze crossmediale
middelenmix heeft ervoor gezorgd dat Enschede zowel online als offline zeer
zichtbaar is geweest onder de Duitse doelgroep.

FACTS & FIGURES
DUITSLANDCAMPA
SUCCESVOL
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GNE

Duitslandcampagne
• 1700 Enschede shoppingtasjes uitgedeeld
• Bereik tram: Jaarlijks circa 275.000 personen
• Duitse nieuwsbriefabonnees gestegen met 50%
• Direct Mailing verspreid over 120.000 huishoudens in Essen
• Facebook advertising: bereik 95.967
• Bannering: 2.819.164 impressies
• Google Adwords 29.708 clicks

FREE PUBLICITY
Tubantia
Enschede Promotie zet zich voortdurend in om de stad Enschede en haar
aanbod op positieve wijze in de landelijke media te krijgen. Hierbij enkele
publicaties die in 2016 zijn verschenen.

MEDIA AANDACHT
Financieel Dagblad

FREE PUBLICITY

Tubantia

Tubantia

radioessen.de
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Nu.nl

SUCCESVOLLE 1E EDITIE ENSCHEDE, MUZIEK IN DE STRATEN
Enschede Promotie kijkt terug op een succesvolle 1e editie van Muziek in de
Straten. Dit nieuwe initiatief vond plaats van 27 mei t/m 5 juni en had als doel
om meer beleving te creëren in de binnenstad en zo het winkelen in
Enschede nog sfeervoller te maken. Muziek en winkelen gingen hand in
hand en dat zorgde voor intieme muzikale momenten en vrolijke gezichten bij
de bezoekers, de winkeliers en de horeca.
Muziek in de Straten werd mede mogelijk gemaakt door de samenwerking
met culturele partners, Ondernemersfonds, Gemeente Enschede, Stichting
Wijkraad Binnenstad Enschede en Winkelhart.

MUZIEK & SHOPPE
SUCCESFORMULE

N

FACTS & FIGURES
Online
• Organisch bereik social media van
circa 129.500 (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
• Organisch bereik op Duitse facebookpagina van circa 12.000
• 4.680 sessies op www.muziekindestraten.nl
• 15.932 paginaweergaven
Marktonderzoek
• 63% was voorafgaand van het bezoek op de hoogte van Enschede, Muziek
in de Straten
• Zowel bezoekers als winkeliers waarderen Enschede, Muziek in de Straten
hoog met respectievelijk een 7,6 en 7,7
• Bezoekers waarderen de sfeer tijdens Enschede, Muziek in de Straten met
een 7,8
• 89% van de bezoekers vindt Enschede, Muziek in de Straten een
meerwaarde voor de binnenstad
• 70% van de bezoekers blijft door Enschede, Muziek in de Straten langer in
de binnenstad
• 83% van de bezoekers heeft de intentie in 2017 terug te komen
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Bronnen: Google Analytics en I&O research

WINTER WONDERLAND
Van 10 december 2016 t/m 8 januari 2017 vond Winter Wonderland weer
plaats in de Enschedese binnenstad, met terugkerende elementen als de
ijsbaan, Long Lane of Love , kerstmarkt in de Haverstraatpassage (17 & 18
december) en culturele Stadsherberg (27 t/m 30 december). Daarnaast is
ook weer geïnvesteerd in o.a. bijzondere verlichting en aankleding om de
binnenstad in deze periode nog sfeervoller te maken. Het spektakelstuk van
2016 was het 6,5 meter hoge verlichte Twentse Ros op het Stationsplein
met ruim 2.400 sprankelende LED-lampjes, een echte eyecatcher en een
bijzonder fotomoment voor bewoners en bezoekers.
Winter Wonderland is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de
binnenstad partners en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door
Ondernemersfonds, Winkelhart, Gemeente Enschede, SWBE, Initiatiefkracht,
Marktbond, VHSE en Stichting Cultuur in Enschede.

HET TWENTSE ROS IN 2016 EYECATCHER
VOOR WINTER WONDERLAND ENSCHEDE

FACTS & FIGURES
Bezoekers:
• IJsbaan: 10.000
• Schoolschaatsen: 3.000
• Stadsherberg: 3.355
Online
• 15.000 sessies www.winterwonderland.nu. Stijging van 37% t.o.v. 2015
• >105.000 organisch bereik social media. Stijging van 33% t.o.v. 2015
Tevredenheidsonderzoek bezoekers
• Winter Wonderland heeft een naamsbekendheid van 92% onder de
bezoekers (2015: 89%)
• Bezoekers geven Winter Wonderland een 7,7. De sfeer wordt gewaardeerd
met een 7,9. (2015: respectievelijk 7,6 en 7,7)
• 98% van de bezoekers vindt sfeervolle aankleding van toegevoegde waarde
voor Enschede (2015: 91%)
• 73% van de bezoekers vindt sfeer bijdragen aan keuze om in Enschede te
gaan winkelen (2015: 58%)
• 88% van de bezoekers heeft de intentie in 2017 terug te komen
Bronnen: Google Analytics en I&O research

ONLINE

INSTAGRAM-BOOST

Eind 2015 heeft Enschede Promotie een SEO* traject doorlopen. Dit is in
2016 voortgezet en dat resulteert in zichtbare resultaten. In 2016 is daarnaast
gefocust op de content-domeinen Overnachten en Winkelen, voor zowel de
Duitse als Nederlandse doelgroep.
In totaal hadden onze belangrijkste websites www.uitinenschede.nl en
www.stadtenschede.de respectievelijk 527.291 en 433.083 sessies. In
onderstaande tabel worden de cijfers per domein weergegeven (bezoeken).
Website / domein

Sessies
Realisatie

Target

124.133

104.287

Cultuur

27.044

16.212

Uitgaan

59.851

32.335

Overnachten

10.096

5.821

136.138

139.333

8.591

8.927

Uitinenschede.nl
Winkelen

Stadtenschede.de
Einkaufen
Ubernachten

* SEO is Search Engine Optimization
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Het afgelopen jaar is er meer ingezet op Instagram. Door regelmatig mooie of
nieuwswaardige beelden uit Enschede te plaatsen, is er een groei van 181%
gerealiseerd van het aantal volgers van het UitinEnschede account. Ook de
achterban van onze andere social media kanalen blijft gestaag groeien.
Medium

2016

Facebook NL (@enschede)

33.136

Facebook DLD (@stadtenschede)

18.875

Twitter (Enschede)

6.119

Instagram (@uitinEnschede)

1.740

COMMUNICATIEMIDDELEN
Enschede Promotie is continu bezig haar communicatiemiddelen uit te
breiden en/of aan te passen op de veranderende consumentenbehoeften.
Hieronder vindt u een selectie van een aantal aangepaste middelen.

53cm

Hoeklijn

UITAGENDA IN PARKEERGARAGES

GENDA MÄRZ/APRIL

Enschede Promotie heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan. De meeste
bezoekers komen met de auto naar de stad. Om het hen zo makkelijk
mogelijk te maken en hen te verleiden om alle mooie parels van de stad te
bezoeken, is in 2016 de verspreiding
van de aangepaste Nederlandse én
AGENDA
MEGA
MÄRZ/APRIL 2017
DuitseWINWEKEN
Uitagenda uitgebreid.
Deze nieuwe uitagenda in twee talen met tips
en highlights van Enschede is te verkrijgen in de H.J. van Heekgarage en de
Irenegarage. In de speciale displays zitten zowel Nederlandse als Duitse
Uitagenda’s die bezoekers gratis kunnen meenemen. Niemand hoeft meer
iets te missen!

EDERLÄNDISCHER KAMMERCHOR MIT REINBERT DE LEEUW

7cm

. 20. MÄRZ, 20.00 UHR, WILMINKTHEATER

einem feinsinnigen mis-en-espace von Neil Wallace leitet der Dirigent und
nist Reinbert de Leeuw das Ensemble für zwei seiner Stücke.
53cm

Hoeklijn

WENTSE FLOHMARKT

IN DE SPOTLIGHTS

& SO. 25. & 26. MÄRZ / 22. & 23. APRIL, 9.00 BIS 17.00 UHR, GO PLANET EXPO HALLE

HOLLAND CASINO ENSCHEDE

WIN EEN COMPLETE PRINCESS SET

chen Sie schon länger nach dem perfekten Vintage-Teil für Ihre Wohnung?
ATPASSAGE
60
er lieben Sie es einfach zu stöbern? Dann besuchen Sie den Twentse
7cm
enwijs,
onderscheidend en ook non-conformistisch.
hmarkt und finden Sie Ihr ganz besonderes Lieblingsstück!
mode voor vrouwen die brutaal durven te zijn, een
bben. Kortom, voor vrouwen die de mainstream

SIC GROOVES

1. APRIL, AB 23.00 UHR, ATAK

DONNERSTAG 2. MÄRZ
FABULOUS FAVORITES

FREITAG 31. MÄRZ
FRIDAY NIGHT OUT

53cm

RONGER! THAN EVER!

Hoeklijn

DONNERSTAG 30. MÄRZ
ORIËNTAL LADIES NIGHT

63cm
5.
APRIL, 20.00 zich
UHR, met
WILMINKTHEATER
onderscheiden
veel rustige natuurtinten,
re Du Nordmixen
begann
vormet
15 Jahren
Studioprojekt
des Komponisten/
materialen,
stoer
sober enalsalles
is zeer betaalbaar!
ducers Barend Fransen und Ferdi Lancee. Während der Jubiläumstournee
nn
zu bekannten Hits getanzt
VERSTRAATPASSAGE
70 werden und die schönen Songs des neuen
ums genossen
werden.
rood
wordt iedereen
blij. De dagelijks versgebakken
oodbode zijn bij iedereen bekend. En niet alleen het
RVANA
VONisZAPP4
k,
het beleg
ook heerlijk vers en huisgemaakt!

5. APRIL, 20.00 UHR, MUSIKZENTRUM

- 23. APRIL, 13.00-21.00 UHR, VOLKSPARK

ARKT 4

A

UITAGENDA MAART

& SEAFOOD - HENGELOSESTRAAT 200

DIENSTAG 25. APRIL
‘PRIJZENREGEN’
AM NACHMITTAG

DONNERSTAG 27. APRIL
KONINGSTAG

Täglich geöffnet von 12.00 bis 03.00 Uhr
Richtungen, parken & praktische Informationen:
www.hollandcasino.nl/de

Zwei Tage lang feiern wir den Geburtstag unseres Königs Wilhelm-Alexander!
In der gesamten Innenstadt finden zahllose tolle Veranstaltungen für Groß &
Klein statt. Erlebe die einzigartige Atmosphäre. Bleib auf dem Laufenden
unter stadtenschede.de

AG
DER ARBEIT“
ENSCHEDE
GEÖFFNET!
en trendy,
open sfeer.UND
Drink
een heerlijk HAT
glas wijn
bij de
HC_ENS_MEGA-WINWEKEN_OD_ADV_105x148,5.indd
MAI
n. 1.
feestelijke
gelegenheid met een uitgebreid diner, of
diesem
haben
die Geschäfte
für en
Siediverse
geöffnet.
Nutzen Sie den
ijke highMontag
wine met
verschillende
wijnen
hapjes.
Tagelke
und avond!
planen Sie einen Ausflug mit der Familie oder Freunden nach
eenvoor
schede ein.

e ontvangen in een warme, ontspannen en modern
om de dag genietend af te sluiten. LaRoche heeft een
vis en vlees combinatie die jouw avond tot een culinair

DONNERSTAG 20. BIS
SONNTAG 30. APRIL
CRAZY CASINO DAYS

4 – 8. APRIL
ENSCHEDE POKER SERIES

17 FEBRUARI T/M 31 MAART 2017
KONINGSFESTIVAL
ENSCHEDE
26. & 27. APRIL, INNENSTADT

ankelijke kunstgalerie, waar op een originele wijze
in een unieke
mix van curiosa, antiek en mode
SCHEDE
MARATHON
epresenteerd.
23. APRIL
eben Sie den ältesten Marathon der Niederlanden und West-Europa! Ein
ebnis, sowohl für Läufer als auch für Zuschauer, das Sie nicht verpassen
lten!

SAMSTAG 16. UND
SONNTAG 17. APRIL
OSTERN FEIERTAGE

SONNTAG 2. APRIL
SUNDAY ROYALE

setzte die Gitarrensounds
AGruppe
- HAVERSTRAATPASSAGE
8 von Hits wie ‚Smells Like Teen Spirit’ und
me As You Are’
in abenteuerliche
Arrangements
für en
Streichquartett um.
ccessoires,
handgemaakt
zilver van
Bali, sieraden
Het idee van deze winkel komt voort uit de liefde voor
TERKIRMES
ali
en haar cultuur.

age-lang
dürfen sich Jung & Alt64
auf der Kirmes im Volkspark austoben!
RE
HAVERSTRAATPASSAGE

FREITAG 14. APRIL
KARFREITAG - UNSER
CASINO GEÖFFNET

SONNTAG 5. MÄRZ
SUNDAY ROYALE

t du Techno Liebhaber? Tanze während dieser Edition von Basic Grooves zu
n Beats von DVS1.

ERLEBEN SIE HOLLAND UM DIE ECKE

HC_ENS_MAANDAGENDA_ADV_105x148,5_v2.indd 1
18/01/2017 16:22

1

ENSCHEDE

N

MIT STADTPLA

MÄRZ UND
APRIL

TOOLKIT

- OUDE MARKT 2

IM HERZEN DER RENAISSANCE

12. FEBRUAR - 18. JUNI, REICHSMUSEUM TWENTHE

ULTURELLER SONNTAG

UITINENSCHEDE.NL

scher Mittag zu werden.

22-02-17 w 08 13:05
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SHOPPEN

KULTUR

ESSEN &
TRINKEN

STADTENSCHEDE

STADTENSCHEDE.DE

AGENDA

Onder druk van de bezuinigingen en het veranderende consumentengedrag
hebben wij moeten besluiten om de Tourist Info Shop per 1 juli 2017 te
sluiten. Een spijtig en moeilijk besluit voor bezoekers en de betrokken
medewerkers. Om het fysiek gastheerschap van de stad zoveel mogelijk op
peil te houden wordt gekeken naar andere manieren om bezoekers, die
persoonlijk contact op prijs stellen, toch van informatie te kunnen blijven
voorzien.

15/02/2017 15:44

ENSCHEDE

Novi. Novi heeft een uitgebreide kaart met lunch- en
ar ook een steeds wisselend maand- of dagmenu. Als je
ige Italië ervaring wil, kun je een eigen ‘reis’ kriskras door
niseren of je laten verrassen met de Specialità dello Chef.

Raffael und Giovanni Bellini, Tizian und Tintoretto: ab dem 12.
Februar bis zum 18. Juni 2017 sind Werke von einigen der größten
Künstler der italienischen Renaissance im Reichsmuseum Twenthe
in Enschede zu sehen.
Die einzigartige Ausstellung besteht aus 45 Meisterwerken italienischer Malerei aus dem 16. Jahrhundert. Neben den Werken
berühmter Maler aus Rom und Venezien werden ebenfalls eine große
Auswahl weniger bekannter, aber besonders anziehender Gemälde
von Meistern aus Norditalien gezeigt.
Ganz Enschede steht im Zeichen der Renaissance. Besuchen Sie die
Restaurants bieten spezielle Renaissance
SHOPPEN
CULTUUR Innenstadt!
UITGAAN Verschiedene
EVENTS
Arrangements an. Länger in Enschede verbleiben? Nutzen Sie dann
. 2. APRIL, 13.00 BIS 17.00 UHR, HAVERSTRAATPASSAGE
die Renaissance Angebote der Hotels in Enschede.
r erste kulturelle Sonntag von 2017 findet in der Haverstraatpassage statt.
FACEBOOK.COM/ENSCHEDE
Stadtenschede.de/ renaissance
dem Thema „Zin&Zonde“ verspricht es ein musikalischer und künst-

TOURIST INFO SHOP

DUITSE UITAGEND
22-02-17 w 08 13:05

IN PARKEERGARAGES

A

Als stichting hebben wij de afgelopen jaren
hard gewerkt aan het creëren van eigen
communicatiemiddelen met als doel het
vrijetijdsaanbod zo goed mogelijk te promoten.
Zo zijn er verschillende middelen in print,
outdoor en online die wij in eigen beheer
hebben en die een groot bereik hebben. Een
volledig overzicht van deze middelen vindt u in
onze nieuwe toolkit op uitinenschede.nl.

FACTS & FIGURES

KENNIS VAN
HET SPEELVELD

EXPERTISE
& ERVARING

ENSCHEDE

COMMUNICATIE

CAPACITEIT &
DESKUNDIGHEID

ENSCHEDE PROMOTIE 2017
MARKETING, PROMOTIE EN
EVENEMENTEN ONDERSTEUNING
UITINENSCHEDE.NL
ENSCHEDEPROMOTIE.NL
1

ACTIVITEITEN
Naast alle geplande projecten, activiteiten en evenementen doen zich elk jaar
ook kansen of gebeurtenissen voor die Enschede Promotie graag aangrijpt om
de stad van haar beste kant te laten zien. Zo ook in 2016!

WEURO 2017: ENSCHEDE PRESENTEERT ZICH
In de zomer van 2017 wordt zowel de halve als de hele finale van het EK
vrouwenvoetbal in onze stad gespeeld. Enschede Promotie verzorgt de
marketing en communicatie rondom dit toernooi, en is verantwoordelijk voor
de fanzones. Tijdens de loting in Rotterdam was Enschede Promotie aanwezig
om Enschede als speelstad te presenteren. Hiervoor is speciaal Engelstalig
brochuremateriaal ontwikkeld. Enschede heeft zich wederom van haar beste
kant laten zien.

WE LOVE ENSCHED
OOK IN 2017

E
WEGENS SUCCES VERLENGD: ‘LIEFS UIT ENSCHEDE!’
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Nadat het bordje ‘Liefs uit Enschede’ achter het hartenbankje was weggehaald,
is Enschede Promotie op zoek gegaan naar een ludieke manier om een
vervolg te geven aan het verzenden van liefdevolle groeten uit Enschede. Een
succesvolle social media campagne was het gevolg! Tot op heden kunnen de
volgers van facebook.com/enschede met regelmaat raden op welke plek het
‘Liefs uit Enschede’ bordje zich bevindt en maken ze kans op een replyca.

