
Promo%e en versterking 
toeris%sch aanbod in 2022 



Online 
vakan*ebeurs
• 2e edi%e

• enige toeris%sche regio in 
Nederland!

• prijsvraag: kans op een van 10 
Ontdekpakke;en bij
meerdaags verblijf in Land van 
Cuijk;
prijzenpakket met dank aan
ondernemers!



Fiets & 
Wandelboekje

• enquête: meest
gewaardeerde
promo2emiddel (8+)

• oplage verhoogd naar
15.000 exemplaren

• nieuwe routes, 
mede naar aanleiding van 
feedback van ondernemers

• overzichtskaart toegevoegd



Vakan*ekrant

• 1 edi2e (mei tm 
september)

• met 2ps voor dagbezoeken
en fiets- en
wandelmogelijkheden

• gra2s te delen met gasten
en inwoners

• wederom: speciale
horecapagina’s



Zomer van een 
Goei Leven

• gezamenlijk ini2a2ef van 
Goei Leven, Land van Cuijk 
Boert Bewust en plaNorms

• 25 evenementen in 
schijnwerpers; selec2e 
i.o.m. Goei Leven

• promo2e zowel offline als 
online





Sokkeltocht

• Vernieuwd:
• speurtochten én kans

op prijs voor elke
route;

• bosroute Overloon
aangepast;

• aantrekkelijker
geprijsd;

• separate verkoop
heldensokken;

• onderhoud sokkels;
• website aangepast op 

doelgroep



Belevingsroutes 
Maasheggen

• twee nieuwe fietsroutes in 
De Maasheggen:
• Fabelroute (noord)
• Duvelsklökske (zuid)

• in samenwerking met 
VisitBrabant en BUaS

• opening op 21 april



Versterking
van het 
aanbod

• arrangement Kapellenbaan

• War Chronicles Overloon

• FietsFes2val Leergeld

• Land van Cuijk Boert
Bewust

• Oorlog en Vrijheid

• ommetjes Kloosterpad

• 2e autospeurtocht



Onderzoek 
Tim van den 
Elsen

• BUaS

• onderzoek naar
bezoekersmo2even: 
waarom naar het Land van 
Cuijk?

• resultaat: aanscherping
publieksgroep én
marke2ngstrategie

• help mee met enquête!



Toeris'sch ABC

• voor ondernemers en organisa-es 
die gasten te woord staan

• vanaf morgen ook digitaal 
beschikbaar via rbtlandvancuijk.nl

• minimaal elk jaar nieuwe versie; vul 
aan!

Het ABC van het Land van Cuijk 

2022  



samen
komen we
verder

Meer samenwerking = meer mogelijkheden voor een 
nog betere promo7e van toeris7sch Land van Cuijk 

Podia bieden om jou op het 
juiste moment aan juiste publiek 
te (laten) presenteren



Onze partner
Social Noot













































Veel plezier in 2022 !


