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idee
‘APPETISING ESSEX’  

FOOD & DRANK-ROUTE(S) 
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
Een kaart met verschillende food & drank-rou-
tes in Essex met een overkoepelend thema van 
lokale & verantwoorde producten voor ‘foodie’ 
Millennials 

 OndernemersGedeelde inspanningen voor 
publiciteit om klanten kennis te laten maken 
met de (handels)zaken en zo het aantal be-
zoekers en de verkoop te verhogen

 Bezoekers 
‘Verborgen’ plekjes en goed bewaarde ge-
heimen van Essex leren kennen, het gevoel 
geven dat er van alles te beleven is

2. VOORDELEN
Vlakbij thuis heerlijk, delicaat en plaatselijk 
geproduceerd eten en drinken ontdekken en 
proeven... en hierbij ook nog eens het milieu een 
handje helpen

Essex van een andere (culinaire) kant laten 
zien, de aandacht vestigen op het gevarieerde 
en kwalitatief hoogstaande eten en drinken in 
Essex

 Seizoensgebondenheid afbouwen door het 
hele jaar door eten en drinken aan te bieden

 Millennials aantrekken door hen een beleving 
rond lokale producten en activiteiten die ze 
kunnen delen te beloven

 Ouders aantrekken door hen nog meer van 
hun vakantie te laten genieten dankzij een 
avondje uit zonder de kinderen

 Eventueel kinderen aantrekken door een 
route rond snoep op te zetten

3. SUCCESFACTOREN
 Werkt het hele jaar door
 Een uitgebreid aanbod (verschillende routes)
 Vooral Millennials zijn gek op eten en drinken  
 Verhoogt de intensiteit van de beleving en 
het gevoel van ontdekking

4. PARTNERS
 (Handels)zaken in de horecasector - restau-
rants, cafés, winkels, boerderijen, ...

 Om lid te worden, moeten ze eerst bewijs 
leveren, bijv. plaatselijk geproduceerde ingre-
diënten, duurzame productiemethodes, ...

 Stations, toeristische info, adviesraden voor 
steun aan marketing en distributie
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‘APPETISING ESSEX’ FOOD & DRANK-ROUTE(S)

7. HOE WERKT HET?
 Een kaart van Essex met 5 routes: Zoet, Har-
tig, Gastronomisch, Vegetarisch, Wijngaarden 
& Brouwerijen

 Digitale en/of fysieke folder met de kaart en 
daarnaast 1 pagina per route, met een lijst 
van alle deelnemende zaken

 Alle deelnemende (handels)zaken moeten 
een kaart bij de hand hebben

 Alle deelnemende (handels)zaken denken 
mee hoe ze bezoekers van de route in hun 
zaak een fijne klantervaring kunnen verzor-
gen - bijv. kleine weggevertjes of een rondje 
van het huis wanneer de bezoekers de route 
vernoemen / de folder tonen

 Bezoekers ertoe aanzetten de kaart niet weg 
te gooien maar na de route bij een lokale 
(handels)zaak achter te laten zodat ze duur-
zaam kan worden hergebruikt

 Ertoe aanzetten #AppetisingEssex te gebrui-
ken om hun foto’s te taggen en zo mogelijk 
een maandelijkse prijs te winnen

8. TIJDSBESTEK
Korte termijn 

 steun en lidmaatschap ronselen
 
Middellange termijn

 ontwerp, drukwerk en verdeling

9. UITDAGINGEN
 Wie volgt welke route?
 Criteria voor het lidmaatschap
 Het juiste doelpubliek bereiken (Millennials)

10. FINANCEEL
Opbrengst:

 Stijging van de bezoekers en van de verkoop

Kosten:
 Ontwerp, drukwerk en verdeling
 Mogelijk betaalde digitale/sociale media- 
advertenties

11. MONITOREN & METEN
 Aantal bezoeken met kaart vs. aantal verdeel-
de kaarten

 Aantal teruggebrachte kaarten (kan in de 
toekomst opgenomen worden bij de bewijzen 
voor duurzaamheid)

 Aantal foto’s dat met #AppetisingEssex is gepost
 Aantal zoekopdrachten voor #AppetisingEssex
 Vermelding van de routes in onlinerecensies 
van ondernemers

6. VOOR WIE?
(Combinatie van) doelgroepen

 Primaire doelgroep: Millennials die van eten 
en drinken houden en graag ervaringen delen

 Secondaire doelgroep: Ouders die kunnen 
langskomen om tijdens hun vakantie met 
de kinderen even wat tijd met zijn tweetjes 
willen doorbrengen

5. COMMUNICATIE
 Potentieel om met de Instagramactie contact 
te leggen (andere innovatieve ontwikkelingen)

 #AppetisingEssex op sociale media
 Verwijzingssysteem en distributie door leden: 
Deelnemende (handels)zaken kunnen kaart 
uitdelen en klanten informeren 

 Fysieke kaarten op de verbindingspunten, 
bijv. treinstations, toeristische diensten, ...

 
Toon aan dat u verrassing, plaatselijke produc-
ten, verborgen juweeltjes, het best bewaarde 
geheim, lekker eten heeft (bijv. behaalde diplo-
ma’s of gewonnen prijzen)


