RAPPORTAGE 2020
HENGELO PROMOTIE

Met een vernieuwd en ambitieus jaarplan gingen we in januari 2020 van start. Het
beloofde een jaar te worden met veel nieuwe uitdagingen. Een duidelijke
positioneringsrichting gezamenlijk opgesteld met stadspartners, de introductie van het
stadsmerk, de coordinatie en realisatie van het bidbook en tal van andere middelen en
acties om het profiel van Hengelo te versterken. Hoe anders verliep het jaar. Door het
Coronavirus werden wij (en vele anderen) gedwongen om het roer om te gooien en kwam
de focus te liggen op het ondersteunen van bedrijven, bewoners en bezoekers met
betrekking tot de informatievoorziening. Maar juist in deze periode hebben we de
bijzondere kracht van Hengelo mogen ervaren. In veel initiatieven zagen we een grote
mate van saamhorigheid, organisatiekracht en vindingrijkheid terug. Dat maakte dat we
veel van onze voor 2020 geformuleerde doelstellingen toch wisten te behalen. En zelfs
meer dan dat. 2020 was een jaar waarin de bewijsvoering voor de gekozen kernwaarden
van Hengelo werd geleverd en waarmee wij in 2021 op volle kracht mee doorgaan.
Deze rapportage is inhoudelijke en financiele verantwoording van de werkzaamheden van
Hengelo Promotie volgens het opgestelde jaarplan 2020, welke is gerelateerd aan de
subsidiebeschikking 2020 van de gemeente Hengelo. Het rapport is onderverdeeld in twee
halfjaarlijkse periodes: januari t/m juni en juli t/m december 2020.

RAPPORTAGE
HENGELO PROMOTIE
Januari - mei 2020
Vanaf maart stond alles in het teken van het coronavirus. Bij Hengelo Promotie kwamen
veel vragen binnen van partners, ondernemers en evenementenorganisatoren, maar ook
heel veel mooie initiatieven. Om deze initiatieven een platform te geven en de lokale
ondernemers te steunen hebben wij www.hengelosamensterk.nl opgezet. Dit platform is in
samenwerking met verschillende partners (gemeente, SCH, H500 en andere toeristische
informatiepunten in Twente) verder uitgerold zodat wij de lokale ondernemers juist nu
konden ondersteunen.

H500 CREATIEF IN
CORONATIJD

#HENGELOSAMENSTERK
Het coronavirus legde een groot deel van

Wekelijks werden de H500 leden

Nederland plat. Maar Hengelo zou

uitgelicht via onze sociale media kanalen.

Hengelo niet zijn zonder haar

Omdat fysieke bezoeken niet mogelijk

noaberschap. Er zijn dan ook heel veel

zijn, maar we wel wilden laten zien waar

mooie initiatieven gestart door lokale

onze leden mee bezig waren, zijn we

ondernemers en bewoners om elkaar te

gestart met een alternatief. Wekelijks

helpen. Deze zijn door ons gebundeld op

lichten we een lid uit die vertelt over wat

www.hengelosamensterk.nl en onder de

zij (anders) doen in deze tijd. Zo brengen

aandacht gebracht via sociale media,

we de mooie bedrijven van onze

advertenties, aankondigingen via

businessclub toch onder de aandacht van

CenterCom borden en de ledschermen.

een groot publiek.

STADSMERK

BIDBOOK
De vormgeving en daarmee de daad-

Het positioneringstraject van Hengelo en

werkelijke totstandkoming van het bidbook is

de creatieve vertaling hiervan naar het

gestart. Samen met de werk- en klankbord-

stadsmerk is afgerond. Samen met onze

groep, bestaande uit binnenstads-

partners gemeente, SCH en Brand

ondernemers en andere betrokkenen, leveren

Specials kijken we terug op een goede

we straks een goed document op met

samenwerking met een prachtig

draagvlak. Het bidbook zal bijdragen aan de

resultaat. De lancering van het stadsmerk

gezamenlijke doelstelling: het terugdringen

stellen we echter uit tot 1 september,

van de leegstand in de binnenstad.

afhankelijk van de ontwikkelingen
rondom het coronavirus.

Oplevering bidbook en stadsmerk: 1 september

WWW.KOOPIN
HENGELO.NL

NIEUWE WEBSITE

Op initiatief van de SCH en gemeente

De voorbereidingen voor een nieuwe

Hengelo is koopinhengelo.nl gelanceerd.

website, die aansluit bij het stadsmerk,

Via dit digitale platform kunnen

zijn gestart. De nieuwe website zal meer

consumenten bestellen, betalen en laten

gericht zijn op de vrijetijdseconomie van

bezorgen. Hengelo Promotie is hierbij

Hengelo, waarbij de binnenstad een

betrokken in communicatie, promotie,

centrale positie heeft.

uitvoering en ondersteuning van de
ondernemers.

Oplevering verwacht in september 2020.

EVENEMENTEN
Waar we aan het begin van het jaar nog volop in de voorbereiding voor het komende
evenementenseizoen zaten, zijn inmiddels bijna alle evenementen voor 2020 afgelast
of verplaatst. De afgelopen weken hebben we in nauw overleg met gemeente en
organisatoren gekeken naar de mogelijkheden: verplaatsen van evenementen,
evenementen samenvoegen of het ontwikkelen van coronaproof evenementen. Veel
evenementen waren al bezig met de voorbereidingen. In overleg met de gemeente is
afgesproken (volgens lijn Gedeputeerde Staten) dat Hengelo Promotie deze
voorbereidingskosten gedeeltelijk en naar redelijkheid financiert.
Samen met verschillende partners en organisatoren wordt er op dit moment een plan
opgesteld voor het organiseren van evenementen na 1 september 2020 en verder. De
uitwerking hiervan volgt binnenkort.

CIJFERS
EVENEMENTEN

TOEGEKENDE
BIJDRAGE

BEOOGDE
BIJDRAGE

TOEGEKENDE
VOORBEREIDINGSKOSTEN

DOORGEGAAN 21 FEBRUARI
TWENTSE LICHTPARADE

€ 9.000

GEANNULEERD 5 APRIL
HALVE VAN HENGELO

€ 500

0

€ 500

GEANNULEERD 19 APRIL
WATERTORENFESTIVAL

€ 1.000

0

-

GEANNULEERD 2 MEI
GOED = DOEN

€ 1.000

0

€ 1.183

GEANNULEERD 9 MEI
150 JAAR REURING IN DE STAD

€ 10.000

0

€ 1.137,55

GEANNULEERD 21 MEI
KRANG FESTIVAL

€ 10.000

0

€ 3.438

€ 20.000

0

€ 7.758

GEANNULEERD 30 MEI
BAM! FESTIVAL

€ 9.000

N.V.T.

Evenementen konden vanwege het corona virus niet doorgaan. Een aantal evenementen was al bezig met de
voorbereidingen en had kosten gemaakt. In overleg met de gemeente is afgesproken (volgens lijn Gedupteerde
Staten) dat Hengelo Promotie deze voorbereidingskosten gedeeltelijk en naar redelijkheid financiert.

#HENGELOSAMENSTERK
WWW.HENGELOSAMENSTERK.NL

RUIM 60.000 KEER BEZOCHT
150 VERMELDE INITIATIEVEN

CENTERCOM (BORDEN
LANTAANRPALEN)

6 WEKEN LANG 100 BORDEN
DOOR HEEL HENGELO

ADVERTENTIE + IM
HENGELO'S WEEKBLAD

PAGINAGROTE ADVERTENTIE OM DE LOKALE
ONDERNEMER TE STEUNEN. OPLAGE 61.000

WWW.KOOPINGENGELO.NL

27 WINKELS
336 PRODUCTEN

ONLINE MARKETING
CAMPAGNE KOOP IN
HENGELO

CIJFERS TOT EIND MEI:
16.676 BEREIKTE PERSONEN
95.382 VERTONINGEN

STICKERS BINNENSTAD
ONDERNEMERS

500 RAAMSTICKERS
KOOPINHENGELO.NL/SAMENSTERK VERPREID BIJ
BINNENSTADSONDERNEMERS

SOCIALE MEDIA BERICHTEN
OVER
#HENGELOSAMENSTERK

BEREIK FACEBOOK 300.000
BEREIK LINKEDIN
12.953
BEREIK INSTAGRAM 14.985
TOTAAL 153 BERICHTEN OP ALLE SOCIALE MEDIA KANALEN

Tijdens deze coronacrisis hebben de binnensteden het zwaar. De provincie heeft daarom besloten om subsidies
te verstrekken voor samenwerkingsacties in centrumgebieden. Hengelo ontving als eerste gemeente in Overijssel
een bijdrage van 25.000 euro. Dankzij een goede samenwerking met de partijen in de binnenstad (Hengelo
Promotie, Stichting Centrummanagement Hengelo, KHN, afdeling Hengelo en Gemeente Hengelo) kon dit snel
aangevraagd worden. Van de € 25.000 is € 8250,- is ingezet voor www.koopinhengelo.nl en
www.hengelosamensterk.nl

H500 LEDEN

WINKEL

AANTAL LEDEN AANTAL LEDEN
EIND DEC 2019 MEI 2020
85
92

MEEST VERKOCHT (WINKEL GESLOTEN
VAN 16 MRT T/M 10 MEI)
1. WANDELKAARTEN
2. FIETSKAARTEN
3. HENGELO MONOPOLY
4. HENGELO KOEKJES

SOCIALE MEDIA CIJFERS HENGELO PROMOTIE
CIJFERS DEC
2019

CIJFERS MEI
2020

LINKEDIN
FACEBOOK

300
6.190

515
6.267

INSTAGRAM

1.759

2.009

%

+ 71 %
+ 1%
+ 14 %

BEREIK

54.054
744.314
59.839

WEBSITE WWW.HENGELOPROMOTIE.NL
VERGELEKEN MET ZELFDE PERIODE IN 2019 (JAN - MEI)

AANTAL SESSIES

- 40 %

PAGEVIEWS
SESSIES PER
GEBRUIKER

+ 23 %
+ 2,6 %

We zien tot op heden minder bezoekers op onze website
(sessies), maar wel een stijging van het aantal bekeken
pagina's. Doordat de evenementen niet doorgaan, wordt er
minder gekeken en gezocht naar evenementen. Wel zien we een
flinke stijging van andere pagina's (zoals Hengelosamensterk,
eten&drinken en zien&doen), het aantal pagina's dat wordt
bekeken en bezoekers die langer op de website blijven.

HENGELO SAMEN STERK

VERMELDING #HENGELOSAMENSTERK O.A.:
LEDSCHERM METROPOOL
LEDSCHERM ODIN (LANGS A1)
LEDSCHERMEN INVALSWEGEN HENGELO
WEBSITE WIJKRACHT.NL
WEBSITE KIDSPROOF.NL/TWENTE
WEBSITE GEMEENTE HENGELO
WEBSITE ENSCHEDESAMENSTERK.NL
WEBSITE SLINGERBEURS.NL
WEBSITES CULTURELE INSTELLINGEN HENGELO
WEBSITE HENGELO.NU
WEBSITE VISITTWENTE.NL
DIVERSE KANALEN VAN (BINNENSTADS)ONDERNEMERS EN
HORECAGELEGENHEDEN
ARTIKEL TUBANTIA
MEERDERE ARTIKELEN HENGELO'S WEEKBLAD
SOCIAL MEDIA KANALEN GEMEENTE, ONDERNEMERS,
HENGELO.NU, TOERISTISCHE INFOPUNTEN TWENTE

BEELD GEBRUIKT BIJ:
CAMPAGNE CENTERCOM
(BORDEN LANTAARNPALEN)
RAAMPOSTERS
ONDERNEMERS BINNENSTAD
ADVERTENTIE WEEKBLAD
VERMELDING LEDSCHERMEN
INVALSWEGEN

WEBSITE WWW.KOOPINHENGELO.NL

RAPPORTAGE
HENGELO PROMOTIE
Juni- december 2020

CAMPAGNE
'LEUK JE WEER TE ZIEN'

EVENEMENTEN

Na de eerste lockdown zijn we samen met

Waar we aan het begin van het jaar nog volop in

Stichting Centrummanagement Hengelo de

de voorbereiding voor het komende

campagne 'Leuk je weer te zien' gestart. Via

evenementenseizoen zaten, zijn gedurende het

vlaggen, straat- en raamstickers en een online

jaar bijna alle evenementen afgelast. In nauw

campagne werden de bezoekers aan de

overleg met gemeente en organisatoren is er

binnenstad welkom geheten. Maar wel met

steeds gekeken naar mogelijkheden wat wel en

de boodschap om zich aan de maatregelen te

niet kon. Helaas waren deze voor de reguliere

houden.

evenementen beperkt. Vanuit de projectgroep
Bruisende Binnenstad was het nog mogelijk om
een aantal kleinschalige evenementen en
sfeeractiviteiten te organiseren zoals
Kidswarenmarkt, Modespektakel op Pad en
een kerstbomensfeeractie.

VLOGS
'LEUK DAT JE ER (WEER) BENT'

Op 1 september is het bidbook opgeleverd. Een

In de vlogserie ‘Leuk dat je er (weer) bent’

brochure van, voor en door ondernemers,

kwamen Hengelose (toeristische)
ondernemers aan het woord. Zij vertelden hoe
zij de periode met maatregelen ervaren hebben,
wat ze hebben gedaan in de weken van de
eerste lockdown en wat ze deden om
iedereen weer veilig te kunnen ontvangen.
10 weken lang waren de vlogs te volgen op de
sociale media accounts van Hengelo Promotie.

BIDBOOK

genaamd: 'Kernverhalen, ondernemen in de
binnenstad van Hengelo'. Hengelo Promotie was
verantwoordelijk voor de coördinatie, realisatie
en implementatie hiervan.
Het bidbook is onderdeel van het totale
acquisitiebeleid om de leegstand in de stad terug
te dringen. Hengelo Promotie neemt deel aan het
acquisitieoverleg waaraan verschillende
binnenstadspartners deelnemen. Hierin heeft
Hengelo Promotie een adviserende rol vanuit
citymarketing.

NIEUWE WEBSITE

STADSMERK

De nieuwe website www.uitinhengelo.nl is 1

Na maanden keihard (online) werken met de

september online gegaan. De website sluit

gezamenlijke partners werd op 31 augustus

aan bij het nieuwe stadsmerk en is meer

online het stadsmerk gepresenteerd aan

gericht op de vrijetijdseconomie van

pers, binnenstadspartners en stakeholders. 1

Hengelo, waarbij de binnenstad een centrale

september was de officiële en zeer

positie heeft. De url hengelopromotie.nl is

succesvolle kick-off en werd het stadsmerk

hiermee komen te vervallen als platform voor

geintroduceerd aan de inwoners van

vrijetijdscommunicatie. Hengelo Promotie is

Hengelo door een aansprekende online- en

de afzender van uitinhengelo.nl. De naam

offline campagne.

van de organisatie blijf ongewijzigd maar
wordt vanaf 1 september alleen gebruikt
voor corporate communicatie.

HENGELO KADO

WEBSHOP

Om de lokale ondernemer te ondersteunen is

Met de introductie van Hengelo Kado is er

Hengelo Kado geïntroduceerd. Wij zochten een

ook een webshop gelanceerd. Op deze

krachtig middel om bewoners en bedrijven te

manier kan iedereen makkelijk en snel

stimuleren om lokaal te kopen. Hengelo Kado is

Hengelo Kado online bestellen. Sinds begin

de eerste digitale kadokaart in Twente en kan

december is de webshop online. Het is de

alleen bij Hengelose ondernemers ingewisseld

bedoeling dat in de toekomst meer

worden. Dat is ook de kracht van dit concept.
Omdat de kosten gedragen worden door Hengelo
Promotie, SCH, Gemeente en Provincie Overijssel
betalen de deelnemers geen commissie of
abonnementskosten. Half november is de
kadokaart versneld ingevoerd en met succes. 120
bedrijven sloten zich aan en zijn er ruim 3300
kaarten verkocht met een waarde van €91.000.

(Hengelo) producten via de webshop
verkocht gaan worden.

CIJFERS EVENEMENTEN
Evenementen konden vanwege het coronavirus niet doorgaan. Een aantal evenementen was al bezig
met de voorbereidingen en had kosten gemaakt. In overleg met de gemeente is afgesproken (volgens
lijn Gedeputeerde Staten) dat Hengelo Promotie deze voorbereidingskosten gedeeltelijk en naar
redelijkheid financiert.
BEOOGDE
BIJDRAGE

GEMAAKTE
VOORBEREIDINGSKOSTEN

GEANNULEERD 5 JUNI
NACHT VAN HENGELO

€ 20.000

€ 2.829

GEANNULEERD 6 JUNI
KORENFESTIVAL

€ 15.000

€ 2.461

GEANNULEERD 19 JUNI
DWARS DOOR DE NACHT

€ 8.750

0

GEANNULEERD 5 SEPTEMBER
KIDS@THEPARK

€ 10.000

€ 3.000

GEANNULEERD 5 SEPTEMBER
BRANDPRESENTATIE
WEMEN/WETSTRAAT

€ 500

GEANNULEERD 5 SEPTEMBER
HENG LOOSE

€ 6.265

€ 57

GEANNULEERD 28 AUGUSTUS
HEERLIJK HENGELO

€ 5.000

€ 5.000

GEANNULEERD 11 SEPTEMBER
NACHT VAN DE KORTE FILM X
STREET ART

€ 7.500

€ 1.280

GEANNULEERD 13 SEPTEMBER
MODESPEKTAKEL

€ 15.000

0

GEANNULEERD 7 NOVEMBER
FBK SIDE EVENTS

€ 12.635

0

GEANNULEERD 14 NOVEMBER
SINTERKLAAS

€ 15.000

€ 2.500

GEANNULEERD 10 DECEMBER
KERSTMARKT & IJSBAAN
GEANNULEERD 27 DECEMBER
AUNI TOERNOOI

0

€ 10.000

0
€ 1.500

€ 1.500

BRUISENDE BINNENSTAD
De Bruisende Binnenstad is een programmalijn vanuit het integrale actieplan voor een vitale
Hengelose binnenstad. Hengelo Promotie en SCH vormen de projectgroep en zijn
verantwoordelijk voor activiteiten en promotie om de binnenstad bruisende te houden. Vanuit
de gemeente wordt hier €70.000 voor beschikbaar gesteld.
BIJDRAGE

Totaal 24 modeshows in 5 filmpjes
Totale bereik sociale media: 57.783
Totaal aant. videoweergaven: 26.100

15,18, 22, 25 & JUNI
MODESPEKTAKEL OP PAD

€ 8.000

15 AUGUSTUS
KIDSWARENMARKT

€ 622

32 kramen en 60 deelnemers

€ 2.262

80 kerstbomen met verlichting in de
binnenstad

7 DECEMBER T/M 4 JANUARI
WINTERSFEERACTIE

HENGELO KADO

€ 20.638

DECEMBER T/M MAART 2021
VERLICHTING CENTRUM
(VERLICHTE WINTERSE EYE
CATCHERS)

€ 15.000

Totale kosten Hengelo Kado zijn €45.000
voor 3 jaar. € 22.500 wordt gefinancierd
door Provincie Overijssel vanuit Pilot
Spontane Binnenstad en gemeente
Hengelo. De overige kosten worden
gedragen door Hengelo Promotie en SCH
en budget Bruisende Binnenstad
5 verlichte elementen (beer op het
marktplein en 4 bomen op andere
plekken) in binnenstad Hengelo

INVESTERINGSFONDS
Voor eenmalige initiatieven of investeringen bij evenementen geldt dat er aanspraak gemaakt kan
worden op een bijdrage uit het Investeringsfonds. Duurzaamheid speelt hierin een grote rol. De
onderstaande evenementen hebben daar in 2020 aanspraak op gemaakt.
BIJDRAGE

CULTUURPODIUM HOUTMAAT

€ 4.750

Duurzame investering in nieuwe apparatuur
voor Cultuurpodium

CHEF

€ 200

Oprichtingskosten stichting

DE DRIE STRAATJES

€ 3.630

Investering in zitplekken en aankleding voor
evenementen

CIJFERS HENGELO KADO
AANTAL DEELNEMERS (WINKELS
& HORECAZAKEN)

120 deelnemers Hengelo Kado

ADVERTENTIE
HENGELO'S WEEKBLAD

2x halve pagina
61.000 oplage

AANTAL KLIKS
WWW.UITINHENGELO.NL/
HENGELOKADO

Ruim 4500 keer bezocht sinds 28 oktober
(online gaan van de pagina)

CENTERCOM (BORDEN
LANTARENPALEN)

4 weken lang
95 borden door heel Hengelo

AANTAL UNIEKE BEZOEKEN
WEBSHOP.UITINHENGELO.NL

1.195
3.374 kadokaarten waarvan:

TOTAAL AANTAL VERKOCHTE
KADOKAARTEN

VERMELDING LEDSCHERMEN
HENGELO

AANTAL VIEWS BANNER
HENGELO KADO OP
TUBANTIA.NL

297 via webshop
2.325 aan bedrijven
501 aan scholen
215 in winkel
Overige t.b.v winacties
5 ledschermen verspreid door Hengelo
bij invalswegen
Odin scherm langs A1
Parkeergarage de Beurs
Ledscherm bij Station
90.911 views

CIJFERS ONLINE
COMMUNICATIE
SOCIALE MEDIA
CIJFERS
DEC 2019

CIJFERS
DEC 2020

%

300

860

+ 186 %

98.652

FACEBOOK

6.190

6.519

+ 5,3 %

835.074

INSTAGRAM

1.759

2.450

+ 39,2 %

129.776

LINKEDIN

BEREIK

WEBSITE WWW.HENGELOPROMOTIE.NL
/ UITINHENGELO.NL 1 SEPTEMBER 2020 IS DE NIEUWE WEBSITE UITINHENGELO.NL LIVE GEGAAN
VERGELEKEN MET ZELFDE PERIODE IN 2019 (JAN - DEC)

AANTAL
SESSIES

- 46 %

GEM.
SESSIEDUUR

+ 12 %

SESSIES PER
GEBRUIKER

+ 84 %

We zien in 2020 minder bezoekers op onze
website (sessies), maar wel een stijging van de
tijd die de bezoeker op de website doorbrengt.
Doordat de evenementen niet doorgaan, wordt
er minder gekeken en gezocht naar
evenementen. Wel zien we een flinke stijging
van andere pagina's (zoals
Hengelosamensterk, Hengelo Kado, wandelen
en fietsen). Bezoekers blijven langer op de
website en bezoeken de website ook vaker.

CIJFERS CITYMARKETINGPARTNERS H500
De H500 is het zakelijke initiatief van Hengelo Promotie. Trotse en betrokken ondernemers die
Hengelo een warm hart toe dragen zijn lid en investeren jaarlijks 500 euro. Daarmee leveren ze
een bijdrage aan (nog) meer evenementen en meer levendigheid in de stad. Hun bijdrage
wordt naast evenementen ook besteed aan andere (citymarketing) projecten in Hengelo. Door
hun lidmaatschap zijn de ondernemers maatschappelijk betrokken bij Hengelo.

AANTAL LEDEN
2020

2019

2018

TOTAAL
AANTAL
LEDEN

93

85

64

NIEUWE LEDEN

18

25

-

OPZEGGINGEN

10

4

-

2020 was een lastig jaar voor ondernemers door het coronavirus. Ondanks de crisis is het
ledenaantal gegroeid en zijn er relatief weinig opzeggingen geweest.

27 JANUARI BIJEENKOMST NIEUWE STADHUIS

ZOMERACTIE MET SEATSAC

ONLINE WEBINAR

12 DECEMBER ONLINE BINGO

BIJEENKOMSTEN H500
Voor de leden van de H500 worden regelmatig inspirerende bijeenkomsten op bijzondere
locaties georganiseerd. Op deze manier kunnen ondernemers elkaar ontmoeten en netwerken.
Begin januari was de jaarplanning rond, waarvan uiteindelijk maar één bijeenkomst fysiek
doorging. Andere activiteiten hebben online plaatsgevonden. In 2021 hopen we weer fysiek bij
elkaar te kunnen komen.

DATUM

BIJEENKOMST

27 JANUARI
RONDLEIDING

Rondleiding nieuwe stadhuis met hapje
en drankje

GEANNULEERD
5 SEPTEMBER
BUITENBIOS HOUTMAAT

Vanwege de maatregelen is deze
bijeenkomst geannuleerd. Alle leden hebben
voor de zomer van ons een seatsac
ontvangen

24 & 29 JUNI & 14
SEPTEMBER
WEBINAR

Social media webinars gegeven door
De Contentmaker

ONLINE BINGO
12 DECEMBER

Online Foute500 Bingo door BingoBoys
(The Three Musketeers & 't Neutje)

CIJFERS TOERISME
TOERISTISCHE VLOGS

THEMA VLOGS

TOTAAL AANTAL VLOGS

10 afleveringen tussen
4 juli en 4 september

TOTAAL AANTAL
VIDEOWEERGAVEN SOCIALE
MEDIA

47.974

TOTALE BEREIK FACEBOOK

68.318

VERKOPEN INFOPUNT
MEEST VERKOCHT (WINKEL
GESLOTEN SINDS 15
DECEMBER IVM LOCKDOWN)
1. Wandelkaarten
2. Fietskaarten
3. Hengelo Koekjes
4. Monopoly

CITY HOTEL HENGELO |
OYFO | SPOORFIETSEN |
HOUTMAAT |
MINICAMPING TWEKKELO
| DE WAARBEEK |
TUINDORP |
HART VAN ZUID |
METROPOOL |HORECA

BEZOEKERSAANTALLEN
TOERISTISCH INFORMATIE PUNT
JUN - DEC 2020
(LOCKDOWN V.A.
15 DECEMBER)
AANTAL
BEZOEKERS

711

JAN - MEI 2020
(LOCKDOWN MAART
T/ M APRIL)

261

MIDDELEN TOERISME
Met het stadsmerk is ook een aantal (toeristische) middelen in een nieuw jasje gestoken. De
stadswandeling en het arrangement Kedeng Kedeng zijn helemaal aangepast naar de huisstijl
van het stadsmerk. Zo is er nog meer herkenbaarheid. In 2021 zullen we dit ook doorvertalen
naar andere middelen.

OVERZICHT MEDIA
Klik op het blokje voor een link naar de desbetreffende pagina

WEBSHOP.UITINHENGELO.NL

EVENEMENTENFILM

KOOP LOKAAL

OVERZICHT VLOGS

WEBSITE
UITINHENGELO.NL

STADSFILM

ANIMATIE STADSMERK

BIDBOOK

H500

CAMPAGNE
'LEUK JE WEER TE ZIEN'
Na de eerste lockdown zijn wij samen met Stichting Centrummanagement Hengelo
een campagne gestart om de bezoekers aan de binnenstad weer welkom te heten.

Tijdens de campagne werden er 100
vlaggen opgehangen en 100 stoepstickers
geplakt met de boodschap 'Leuk je weer te
zien, maar houd je wel aan de maatregelen'.
Daarnaast was er een promotieteam actief
die flesjes desinfectiespray uitdeelden.

Daarnaast vermelding op / in:
Ledscherm Metropool
Ledscherm Odin (langs A1)
Ledschermen invalswegen Hengelo
Website gemeente Hengelo
Website Hengelo.nu
Diverse kanalen van (binnenstads) ondernemers
en horecazaken
Artikel Tubantia
Meerdere artikelen in Hengelo's Weekblad, Hart
van Hengelo
Diverse sociale media kanalen

FINANCIELE VERANTWOORDING
Hengelo Promotie heeft in 2020 een subsidie ontvangen van EUR 489.033,-. De basis voor deze
toekenning is het jaarplan 2020 waarin de activiteiten beschreven staan. Naast de algemene
subsidie bestaat de funding van Hengelo Promotie uit de bijdrage van de Hengelo 500 en de winkelen websiteverkopen van artikelen. In 2020 zijn ook steunmaatregelen vanuit de rijksoverheid en
provincie Overijssel ontvangen.

NETTO OMZET

2020

2019

€ 498.033

€ 374.652

H500

€ 35.700

€ 35.000

DOORBELASTING
HUISVESTINGSKOSTEN

€ 44.693

€ 68.577

SUBSIDIE ALGEMEEN

OMZET OVERIGE

€ 5.739

VERKOPEN WINKEL

€ 17.751

CORONA SUBSIDIES

€ 12.250

€ 0,€ 10.683
€ 0,-

In de subsidiebeschikking is het subsidie bedrag gesplitst in 184.187 voor huisvesting,
personeel en organisatie:
UITGAVEN
HUISVESTING
PERSONEEL

2020

2019

€ 16.719

€ 47.223

€ 182.379

€ 198.655

In de subsidiebeschikking is het subsidie bedrag gesplitst in 200.000 voor rechtstreekse
bijdrage aan evenementen organisaties en 70.000 vanuit de Bruisende Binnenstad:

UITGAVEN

2020

2019

EVENEMENTEN

€ 41.644

€ 171.010

BRUISENDE BINNENSTAD

€ 46.521

€ 0,-

De uitgekeerde bijdragen hadden betrekking op evenementen die pré-corona hebben plaats
gevonden of in een andere vorm (digitaal) hebben plaats gevonden. Er is €32.644 aan
voorbereidingskosten uitgekeerd aan evenementen die geen doorgang mochten vinden maar
wel (voorbereidings)kosten hadden gemaakt.
Er is €196.567 als verplichting evenementen opgenomen. Deze verplichting bestaat uit niet
uitgekeerde evenementenbijdragen regulier en Bruisende Binnenstad. Daarnaast zijn de
ontvangen subsidies in het kader van corona en de bijdragen vanuit de H500 (deels)
toegevoegd.
In de subsidiebeschikking is het subsidie bedrag gesplitst in €15.000 voor het opstellen van het
bidbook binnenstad en €19.846 voor communicatie, stadspromotie en toeristische
informatievoorziening.

UITGAVEN

COMMUNICATIE

2020

€ 37.023

2019

€ 24.671

