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idee
BECKET:  

MAN OF KENT FESTIVAL 
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
 Verschillende evenementen organiseren rond 
bekende figuren of evenementen afkomstig 
uit Kent (zoals Becket 2020) om zo de aantrek-
kingskracht van de bestemming vergroten

 Dit zorgt voor een succesvol hoofdevenement, 
terwijl een bredere doelgroep wordt aangespro-
ken. Tevens worden er zo meerdere lokale sta-
keholders bij het evenement betrokken en wordt 
de vraag naar een breed scala aan producten en 
diensten gestimuleerd, waardoor de algemene 
kennis over de relatie tussen de persoonlijkheid/
het evenement en de bestemming wordt vergroot

2. VOORDELEN
Bezoekers: 

 een hoofdevenement met een breder scala 
aan producten en ervaringen die op de juiste 
wijze met elkaar in verband staan en zijn 
samengebracht

 een ongewone ervaring waardoor men ande-
re redenen zal vinden om de bestemming te 
bezoeken

 een 'lokale' ervaring, ontwikkeld met de be-
zoeker in het achterhoofd, die gebruik maakt 
van de kracht van het DNA

Ondernemers:
 een grotere doelgroep wordt aangesproken
 een toename van bezoekersaantal en inkomsten
 een grotere naamsbekendheid
 mogelijkheden om samen te werken en ge-
bruik te maken van de aantrekkingskracht, de 
troeven en de verhalen van de bestemming 
om bezoekers te trekken

 de mogelijkheid voor kleinere bedrijven om 
deel te nemen aan marketingactiviteiten die zij 
zich alleen niet zouden kunnen veroorloven

 de mogelijkheid om activiteiten buiten het 
hoogseizoen te plannen om de aantrekkings-
kracht van een bezoek in het laagseizoen te 
vergroten

3. SUCCESFACTOREN
 Om succesvol te zijn, moet elk evenement opti-
maal worden gewaardeerd (bijv. Becket) - een 
meer dan functionele aanpak op maat om de 
kracht van het evenement ten volle te benutten 
en om connecties te maken met een voldoende 
aantal organisaties die kunnen worden aange-
moedigd om samen elk evenement te promoten.

 Betrokkenheid en steun van verschillende 
partners - particulier, publiek, toerisme, andere 
industrieën (reizen, media)

4. PARTNERS
Met wie samen te werken (bijv. Becket)?

 Visit Kent
 Kathedraal van Canterbury
 Canterbury City Council (stadsraad)
 Canterbury BID (business improvement district)
 Canterbury Tales
 Boottochten, spooktochten
 Literaire verenigingen
 Theatervereniging (klassiek en verdiepend)
 Bioscoopketens
 Lokale restaurants, accommodaties en detail-
handel
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7. HOE WERKT HET?
Ten eerste moeten er een aantal toekomstige 
evenementen worden aangewezen en ver-
volgens moeten de specifieke kenmerken die 
erachter schuilgaan, het merk, en potentiële 
organisaties worden doorgenomen en begre-
pen. Men dient vergelijkingen te trekken en de 
mogelijkheden op een rijtje te zetten om daar-
mee de ondernemers te overtuigen.

8. TIJDSBESTEK
Dit is een idee voor de middellange termijn. Als 
het proces succesvol blijkt te zijn, kan de aan-
pak/het kader gebruikt worden bij de ontwikke-
ling van toekomstige soortgelijke evenementen. 
Het zal snel van start moeten gaan, want het 
jubileum is in 2020 en er moeten veel plannin-
gen en ideeën worden uitgewerkt om promotie 
en naamsbekendheid mogelijk te maken in de 
aanloop naar het evenement. Aangezien het 
tijdsbestek krap is, zijn we niet in staat om voor-
afgaand veel promotie voor het evenement te 
maken zoals we normaal wel zouden doen. 

9. UITDAGINGEN
 Wat zijn mogelijke uitdagingen voor de onder-
nemers?

 Het idee eigen maken in korte tijd
 Identificatie van geschikte evenementen
 In staat zijn om buiten de kaders te denken 
 Betrokkenheid

10. FINANCEEL
Ontwikkeling van samenwerkingsverbanden, 
marketingmateriaal, coördinatie van evenementen, 
personele middelen en inzet van ondernemers

11. MONITOREN & METEN
Bezoekersaantal over de tijdspanne van het 
evenement, digitale betrokkenheid, aantal 
betrokken belanghebbenden, ROI, beoordeling 
van de efficiëntie van het evenement

6. VOOR WIE?
 Ondernemers: Detailhandelaren, attracties, 
theaters, logiesaanbieders, universiteiten, 
restaurants en bars.

 Bezoekers: Oudere en jongere bezoekers die 
geïnteresseerd zijn in literatuur in het alge-
meen, Becket specifiek en alle dingen met 
betrekking tot hem. Ze zullen enthousiast zijn 
over het aanbod voor fijnproevers in het alge-
meen en hoge eisen stellen aan lokaal gepro-
duceerde dranken en voedsel in het bijzonder.

5. COMMUNICATIE
Doelgerichte berichtgeving via thematische 
kanalen (bv. literair/historisch/cultureel/reizen) 
en samenwerkingsverbanden:

 Reisbladen en digitale kanalen
 Nieuwsbrieven/website over de bestemming
 Times Literary Supplement
 Decanter, Olive etc.
 Times Culture Section
 Agenda's/overzichten van activiteiten
 Southeastern (spoorwegmaatschappij)
 Promoties met franchisegroepen buiten de 
regio (bv. Waterstones/Ambassadeur Theatre 
Group, enz.)


