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idee
‘SECRET ESSEX’ INSTAGRAM-

CAMPAGNE VOOR MILLENNIALS 
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
Productie van visuele inhoud van topkwaliteit 
over verborgen / geheime / onbekende / fas-
cinerende plekjes en locaties om als betaalde 
advertenties op Instagram te posten voor speci-
fiek omschreven Millennial-doelgroepen. 

 Bezoekers  
Het geeft Millennials de kans om nieuwe/leuke/
mooie plaatsen te ontdekken en ervaringen te 
beleven die daarnaast, ook door deze te delen, 
ook hun sociaal kapitaal zal laten toenemen

 Ondernemers 
Zich op het juiste ogenblik richten tot de juiste 
mensen en FOMO (Fear Of Missing Out) op-
wekken om het aantal bezoekers en klanten 
van specifieke trekpleisters / ondernemers in 
de streek te laten toenemen

2. VOORDELEN
 Ontdek een nieuwe/mooie/leuke/verbor-
gen/... plek waarvan je het bestaan niet eens 
vermoedde

Ondernemers
 Een grotere kennis over & (potentiële) klanten 
voor de bestemmingen uit de advertenties

 Een grotere kennis over & meer bezoekers 
voor de ondernemers uit de advertenties (bijv. 
bezienswaardigheden, restaurants, ...)

 Interesse van Millennials opwekken door hen 
een niet te missen beleving voor te spiegelen

 De aandacht vestigen op lekker eten, ge-
schiedenis en andere niet-seizoensgebonden 
activiteiten, om het hele jaar door bezoekers 
aan te trekken

3. SUCCESFACTOREN
 Gericht op specifieke Millennial-doelgroepen
 Voor iedere verschillende interesse en manier 
van reizen een andere inhoud en focus op-
stellen 4. PARTNERS

 Council - voor informatie over bezoekers en 
doelgroepen 

 Afzonderlijke ondernemingen - om informatie 
over de doelgroepen te verzamelen

 Essex Federation of Photographer’s - om 
inhoud te ontwikkelen

 Bezoekers - om user-generated-content te 
verzamelen

 Eventueel een gespecialiseerd management-
kantoor 

5. COMMUNICATIE
Advertenties op Instagram (/Facebook), op 
maat gemaakt voor het doelpubliek

 ‘Een fantastisch dagje uit in...’
 ‘De geheime plekjes van...’
 ‘Verborgen pareltjes in...’
 ‘Heerlijk genieten in...’
 ‘Crazy-coole dingen om te doen in...’
 Enz...
 Fotowedstrijden om de betrokkenheid te verho-
gen en de populariteit van handelszaken/bedrij-
ven/producten via te winnen prijzen te vergroten
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7. HOE WERKT HET?
 Gerichte advertenties op Instagram (/Face-
book) voor verschillende doelgroepopties 
voor leeftijd, demografie, interesses, reisge-
drag, bezoek aan geschiedkundig Essex, ...

 Ontwikkeling van foto/video-inhoud van top-
kwaliteit, die - met het oog op de interesses van 
Millennials - het beste van Essex laten zien

 Verschillende thema’s: food, evenementen, 
nachtleven, natuur, ...

 Tijdige advertenties: bijv. een advertentie 
op een zonnige donderdagavond om zin te 
geven Essex in het weekend te bezoeken

 Bijschriften & hashtags die FOMO opwekken 
- bijv. Top 10-lijsten, ‘Doelen’ (#travelgoals, 
#couplegoals, ...)

 Een hashtag-campagne opzetten die bezoekers 
kunnen gebruiken om hun eigen foto’s te taggen

 Wedstrijden waarbij de beste getagde foto 
van een gebruiker een prijs wint (verschillen-
de thema’s & handelszaken)

8. TIJDSBESTEK
Korte termijn (3-6 maanden):

 Deelnemers en fondsen werven
 Bezoekersgegevens verzamelen & aanpak 
ontwikkelen

 Vertrouwd worden met de doelgroepopties 
van Facebook of met een gespecialiseerd 
agentschap samenwerken

 Ontwikkeling van inhoud

Middellange termijn (6-12 maanden): 
 Voorstelling van gerichte campagne 
 Verfijning van de strategie via succes & mis-
lukkingen

Lange termijn (> 1 jaar) - indien succesvol
 Verder inhoud blijven ontwikkelen
 Verder beheer van de campagne

9. UITDAGINGEN
Wat is de sleutel tot succes?

 Haalbaarheid & langetermijnbeheer zelf in 
handen hebben

 Iedereen overtuigen - financieel, over de inhoud

10. FINANCEEL
Kosten:

 Betaalde advertenties (varieert - afhankelijk 
van het weer, voor het weekend, tijdens het 
hoogseizoen, enz.)

 Te winnen prijzen voorzien
 Beheer?
 Mogelijkheid: gespecialiseerd agentschap

Opbrengst:
 Meer (potentiële) klanten
 Meer bezoekers / hogere verkoop (recht-
streekse gerichte advertenties van één 
bepaald restaurant, trekpleister, ...)

11. MONITOREN & METEN
 Betrokkenheid bij de campagne: aantal 
bezoekers van de website, kliks, gebruikte 
hashtags, gedeelde posts, likes, deelnames 
aan wedstrijden

 Klantenenquêtes om wijzigingen van de inte-
resses na te gaan

6. VOOR WIE?
(Combinatie van) doelgroepen
Millennials met verschillende interesses, enz.

 Geschiedenis
 Natuur
 Food
 Het nachtleven
 Dit alles voor een holistische beleving


