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Website Regio Zwolle
Lancering site begin mei
15.000 bezoekers in 2014

Social Media

         0 > 600 volgers

         Eind 2014 meer dan 1.100 volgers

         > 10.000 views

Nieuwsbrief Regio Zwolle
900  abonnees ontvingen maandelijks een  
Regio Zwolle nieuwsbrief

Top 5 economische

toplocatie van Nederland

Successen 2014

Regio Zwolle Label
Succesvol gelanceerd in 2014 en 

veelvuldig gebruikt door onder 

meer Regio Zwolle Congres, Regio 

Zwolle Monitor, MKB Regio Zwolle, 

VNO-NCW Regio Zwolle e.v.a.

Lancering RegioZwolle.info
In mei 2014 is de site regiozwolle.

info gelanceerd en in hetzelfde jaar 

al 15.000 keer bezocht.

LinkedIn actie ‘Zwolle Area’
De Regio Zwolle als ‘area’ op LinkedIn. 

Het is ons gelukt! Met meer dan 

2.500 handtekeningen op zak rich-

ting LinkedIn, die het met ons eens 

is: Zwolle Area mag niet ontbreken.

Regio Zwolle Congres
In december was alweer de derde 

editie van hét congres van de Regio 

Zwolle. Ieder jaar wordt daar de 

Regio Zwolle Monitor gepresenteerd. 

MarketingOost is founding partner 

en mede-organisator van het congres.

Internationale film  
Regio Zwolle
Samen met diverse partners is een 

internationale film van de Regio 

Zwolle gemaakt. De film is gelan-

ceerd tijdens het Regio Zwolle 

Congres en met veel enthousiasme 

ontvangen! 

Acties 2015

Beeldbank Regio Zwolle
Dit jaar komt er een openbare beeld-

bank van de Regio Zwolle, met kwali-

teitsfoto’s die bijdragen aan de profile-

ring van de Regio Zwolle.

Google Display
Om de zichtbaarheid van de Regio 

Zwolle te vergroten worden in 2015 

diverse online campagnes uitgevoerd.

Toepassing label Regio Zwolle
Het label actief promoten bij stakeholders, 

zodat het vaker toegepast wordt in de 

regio. Onder meer inzetten bij Regio 

Zwolle Volleybal en het  ZON’ Magazine.

ZON’ Magazine Regio Zwolle
ZON’ is het nieuwe magazine voor en 

door de Regio Zwolle en wordt in 2015 

twee maal uitgegeven. MarketingOost 

zit in de adviesraad van dit b2b maga-

zine.

Jaarkalender Regio Zwolle
Het realiseren van een (online) jaar-

kalender met een totaaloverzicht van 

de meest belangrijke evenementen en 

bijeenkomsten binnen de Regio Zwolle.

Volg Regio Zwolle
            

  @RegioZwolle

  Linkedin.com/company/regio-zwolle

  Youtube.com/user/1regiozwolle

  www.regiozwolle.info
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