ROTTERDAM PARTNERS
PARTNERPLAN 2020

‘Do it the Rotterdam way! You are
audacious, diverse, bold, resilience,
youthful and playful. A city of
collaboration.’ - Leden IABx

Samen werken we hard om toeristen, congressen en zakelijke evenementen te
bereiken en te verleiden om naar onze geweldige stad te komen. Dat doen we
allemaal op onze eigen unieke wijze. We zorgen voor prikkelende programmering
in onze musea, festivals en venues, we zorgen voor een geweldig aanbod van hotels,
attracties, horeca en uitgaansgelegenheden. En we werken hard aan de internationale
promotie en positionering van Rotterdam. Met succes, zo valt ook anderen op.
TOERISTISCHE VISIE

HECHT NETWERK

‘Do it the Rotterdam way! You are audacious, diverse, bold,

Beleid van de gemeente is welkom, maar dat weerhoudt

resilience, youthful and playful. A city of collaboration.’ Zo

ons allen er niet van ondertussen verder te bouwen op de

complimenteerden de leden van de Internationale Adviesraad

successen van de afgelopen jaren. Zo wisten we wederom

Toerisme (IABx) de stad afgelopen voorjaar. Koester dit en

een hoop business voor de stad te genereren. Congressen als

blijf jezelf als stad, drukten zij ons allen op het hart. De

het World Library and Information Congress (WLIC) en Urban

aanbevelingen van de IABx-leden naar aanleiding van hun

Future Global Conference (UFGC) maakten onlangs hun komst

werkbezoek aan Rotterdam, worden meegenomen in de

naar Rotterdam bekend. De bezettingsgraad van de hotels

toeristische visie die onze wethouder van Toerisme, Said

laten een positieve groei zien. En in de (inter)nationale media

Kasmi, in het najaar van 2019 presenteert. Een visie waaraan

wordt aanhoudend positief over Rotterdam geschreven.

ook door u, als stakeholders in de toeristische sector, een
stevige bijdrage is geleverd. Do it the Rotterdam way!

Als Rotterdam Partners werken we onverminderd hard om
deze groei vast te houden. De samenwerking met u als

Een toeristische visie is een belangrijke stap in de verdere

Convention en Tourism partners blijft daarbij van onschatbare

ontwikkeling van Rotterdam als toeristische bestemming.

waarde. Zonder u als partner zouden we als organisatie een

Rotterdam heeft nog volop de ruimte om te profiteren van het

groot deel van onze slagkracht verliezen. Terwijl juist het

aantrekkende toerisme. Maar hoe zorgen we ervoor dat we

hechte netwerk en de korte lijnen waarover wij daarmee als

op de juiste manier hiervan profiteren? ‘Don’t ask what your

stad beschikken, een belangrijk visitekaartje van Rotterdam is.

city can do for the tourist, but what the tourist can do for your

Niet voor niets sprak de IABx complimenteus over onze ‘city

city’, zo verwoordde IABx-lid Peter Jordan het.

of collaboration’. Wij hopen daarom ook komend jaar -weerop u als partner te mogen rekenen en kijken uit naar onze
samenwerking.

WAT U

VAN ONS KUNT VERWACHTEN
Groeicijfers zijn goed voor uw business. Als Rotterdam Partners bouwen wij hard aan
een duurzame groei van de Rotterdamse economie. Dat doen wij vanuit onze kerntaken.
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Het startpunt voor ons werk ligt bij het ontwikkelen van

joint marketing van de stad. Wij sturen op een positief en

kennis en expertise over markten en werkvelden die voor

onderscheidend imago van Rotterdam en vermarkten de

ons belangrijk zijn. Zo kunnen we gerichte keuzes maken

Rotterdamse regio internationaal en nationaal. Met als doel

in onze marketing-, acquisitie-, en onze servicestrategie.

bedrijven, bezoekers en bewoners te enthousiasmeren en

En zijn wij in staat om onze markten beter te bewerken.

over te halen om zich in Rotterdam te vestigen of de stad te

Deze kennis vergaren we door middel van business

bezoeken. Die regisseursrol hebben we ook in de acquisitie

research en marktanalyse, maar ook dankzij het nauwe

die daarop volgt. Met onze acquisitiestrategie creëren we

contact met onze samenwerkingspartners en netwerken.

meer vraag naar Rotterdam als vestigingslocatie en als

Met onze marketingstrategie sturen wij vervolgens op een

toeristische, zakelijke en congresbestemming.

integrale positionering van Rotterdam en regisseren wij de

Wij trekken internationale bedrijven aan en ondersteunen

rode loper voor ze uit, en zorgen dat ze zich welkom en thuis

hen bij de groei en uitbreiding in de stad. Dit is van belang

voelen in de stad. Of dat nou is via onze Rotterdam Tourist

voor een gezonde economische ontwikkeling van Rotterdam

Information of Rotterdam Expat Centre, tijdens een van onze

en draagt bij aan de werkgelegenheid, het kennisniveau, het

vele ontvangsten en evenementen, of via ons investor relations

internationale netwerk en de economische infrastructuur van

programma. Bedrijven in de stad helpen we bij het realiseren

de stad. Om die economie van de stad vooruit te brengen

van hun internationale ambities. Zo zorgen we ervoor dat

trekken wij ook internationale congressen, zakelijke events

iedereen die naar onze stad komt, als een ambassadeur

en toeristen aan naar de stad. Deze groei van bezoekers en

Rotterdam weer verlaat. En iedereen die hier is gevestigd als

meerdaags bezoek aan Rotterdam leidt tot meer bestedingen

een ambassadeur Rotterdam uitdraagt.

en draagt bij aan de groei van bedrijvigheid en banen zowel
in de (zakelijk) toeristische sector, als in de gerelateerde

Voor al deze stappen geldt dat wij als spin in het

sectoren (horeca en detailhandel).

web opereren voor Rotterdamse stakeholders met een
internationale focus. Door deze regisserende en sturende rol

Met onze servicestrategie bewaken wij de experience van

zijn we in staat de effectiviteit van de internationale marketing

Rotterdam voor bedrijven, bezoekers en bewoners en geven

en sales van de stad te vergroten. En beschikken we over de

we invulling aan hetgeen we in onze marketing en acquisitie

kennis en expertise om als adviseurs op te treden richting de

beloven. Voor al onze doelgroepen geldt: wij zijn voor hen de

gemeente en anderen. Zo maken wij het verschil in de stad en

ingang in de stad en als ze in Rotterdam zijn leggen we de

hebben wij impact op het vooruitbrengen van Rotterdam.

PARTNERSHIP
WAT KUNT U VAN
ONS VERWACHTEN?

WAT VERWACHTEN
WIJ VAN U?

MARKETING

MARKETING

Awareness en interesse generen voor Rotterdam:

Gezamenlijk doelgroep bereiken en bedienen:

•

(Inter)nationale mediabewerking

•

•

Online en offline communicatie over (aanbod in) Rotterdam

•

Gastvrije ontvangst van (zakelijke) bezoekers

ACQUISITIE
Vraag genereren voor Rotterdam & stadsbrede coördinatie:

Participatie aan marketing activiteiten
van Rotterdam Partners (waar relevant)

•

Eenduidige en professionele communicatie over Rotterdam

•

Inzet communicatiemiddelen Rotterdam Partners &
Rotterdam Tourist Information

•

Joint marketing & brand activation

•

Tijdig Rotterdam Partners informeren over updates

•

Strategische acquisitie m.b.t. MICE & toeristische markt

•

Proactieve marktbewerking voor Rotterdam

•

Aanjagen & coördinatie van stadsbrede voorstellen/bids

•

Single point of entry voor klant

•

Matchmaking tussen klant en partners

Vraag converteren naar business:

•

Onafhankelijk advies aan klant & begeleiding van klant

•

•

Coördinatie & begeleiding van site inspecties en FAMtrips

•

Bewaking van kwaliteit en gastvrije ontvangst van klanten

•

Ingang tot gemeente (aanwezigheid B&W,
stimuleringsfonds congressen, receptie stadhuis)

van uw productportfolio

ACQUISITIE
Participatie aan acquisitie activiteiten
van Rotterdam Partners (waar relevant)
•

Aanbieden van partnertarieven voor activiteiten
m.b.t. stadsbrede marktbewerking

•

Inschakelen van Rotterdam Partners voor
stadsbrede coördinatie & advies aan klant

ADVIES & NETWERKEN
Kennis ontwikkelen o.b.v. analyse en via dialoog
met netwerk:
•

Inhoudelijke ondersteuning Rotterdam Partners
t.b.v. acquisitie middelen voor Rotterdam

•

Professionele, gastvrije ontvangst van klanten & (zakelijke)
bezoekers op eigen locatie tijdens gezamenlijke activiteiten

Verzamelen & delen van marktanalyses en
trends/ontwikkelingen

•

•

Advies m.b.t. marketing, acquisitie &

ADVIES & NETWERKEN

politiek-bestuurlijke zaken

Kennis en adviespartner van Rotterdam Partners:

•

Signaleren van stadsbrede kansen en knelpunten

•

•

Bewaken gezamenlijke belangen (zakelijk) toeristische sector

•

Onderhouden & verbinden van netwerken

•

Bewaken gezamenlijke belangen (zakelijk) toeristische sector

•

Partnerevenementen

•

Actieve betrokkenheid bij Rotterdam Partners

Signaleren van kansen en knelpunten
m.b.t. MICE & toeristische markt

U als Convention en Tourism partners geldt als een

organisatie bewaken en stimuleren wij de samenwerking

gewaardeerd netwerk van Rotterdam Partners. Wij zijn

tussen het bedrijfsleven, instellingen en de gemeente. Wij

dankbaar voor uw – vaak jarenlange- betrokkenheid bij onze

koppelen onze netwerken – en daarmee u als partner –

organisatie. Wij geloven in de kracht van samenwerken.

nadrukkelijk aan en verbinden deze met de marketing- en

Niet voor niets is Rotterdam Partners door de gemeente

acquisitiestrategie van de stad. En wij werken dagelijks samen

bewust opgericht als publiek-private organisatie, om zo de

met veel partijen in de stad, waaronder overheidsinstanties,

krachten en middelen van de markt en de stad te bundelen

bedrijven, onderwijsinstellingen, belangenverenigingen,

en de slagkracht als Rotterdam te vergroten. Uw partnership

service providers en intermediairs. Zo zorgen we ervoor dat

betekent niet alleen steun aan Rotterdam Partners, maar is

de aantrekkelijkheid van Rotterdam optimaal wordt verbeterd

ook een duidelijk signaal dat de (zakelijk) toeristische sector

en bevorderen we een gezonde economische ontwikkeling

van groot belang is voor Rotterdam. Als publiek-private

van Rotterdam.

JAARLIJKSE PARTNERBIJDRAGE 2020
Branche

Groot

Middel

Klein

€5.580

€3.900

€2.940

Hotels

€3.660

€2.330

€1.500

Attracties

€1.820

€1.210

€820

Musea

€1.820

€1.210

€820

Restaurants

€1.820

€1.210

€820

Clubs, podia

€1.820

€1.210

€820

Winkels

€1.820

€1.210

€820

Festivals en Evenementen

€1.820

€1.210

€820

Groepen Evenementenbureau

€1.425

€1.040

€820

PCO’s (Professional Congress

€1.425

€1.040

€820

€1.425

€1.040

€820

Congresgebouwen, vergaderlocaties, bijzondere locaties

Organisers)
Toeleveranciers

PARTICIPEER IN ONZE PARTNERACTIVITEITEN
Samen met u als partner werken we dagelijks aan het

mogelijkheid deel te nemen aan aantrekkelijke activiteiten

vergroten van de interesse en vraag naar Rotterdam als

en een scala van communicatiemiddelen. Deze kunnen

zakelijke en toeristische bestemming. Door onze krachten

voor u de markt toegankelijker maken of u in contact

en middelen te bundelen zijn we in staat de slagkracht als

brengen met de juiste intermediairs, zoals eventmanagers,

Rotterdam te vergroten. Wilt u als partner nog meer impact

congresorganisatoren en touroperators. Het betreft activiteiten

maken en business binnenhalen dan bieden wij u, naast

die onderdeel uitmaken van een groter geheel waarbij

de algemene marketing- en acquisitie inspanningen, de

Rotterdam gepresenteerd wordt als aantrekkelijke bestemming.

Activiteiten leisure markt
FAMtrip Europe i.s.m. The Hague Convention Bureau

€375

FAMtrip Europe Leisure

€460

ITB Berlijn
Berlin Travel Festival
USTOA (excl. USTOA-lidmaatschap, dit moet separaat

Salesmissie Scandinavië

*

Ambassadeursprogramma associaties			

*

€4.500
€12
$2.075

worden afgesloten)
ETOA - City Fair Londen & GEM (excl. ETOA-lid-

£ 2.040

maatschap, dit moet separaat worden afgesloten)
Salesmissie Japan i.s.m. NBTC Japan

€4.000

Activiteiten zakelijke markt
EventSummit

€1.295

(incl. Rotterdam Knowledge Ambassadeurs event

IMEX Frankfurt
solo deelname
duo deelname (prijs per partner)

€10.350
€5.175

Congres & Meeting Forum België (BBT Online)

Cvent CONNECT

*

Europa salesmissies

*

Global Cynergies Platform

*

solo deelname

€1.575

IAPCO Edge Congress

*

duo deelname (prijs per partner)

€1.165

ICCA Client Supplier Event

*

solo deelname incl. associatiedag

€2.525

ICCA Client Supplier Small

*

duo deelname incl. associatiedag (prijs per partner)

€2.015

ICCA Association Expert Seminar

*

IEEE Convene Event

*

M&I Healthcare Forum

*

NBTC Ambassade lunch

*

NBTC Holland Associatie Symposium

*

NBTC Orient Express

*

PCO events

*

UIA Round Table

*

USA Salesmissie

*

IMEX America
deelname
deelname goodie bag

€10.000
€250

The Meeting Space
solo deelname

€6.450

duo deelname (prijs per partner)

€4.700

Masterclass Rotterdam: een succesvol congres

€810

Inspiratiedag Corporates

€750

Inspiratiedag Intermediairs

€750

FAMtrip UK

€960

FAMtrip International

€960

FAMtrip Life Sciences & Health

€960

Alle genoemde activiteiten zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
* Bij deze activiteiten van Rotterdam Partners zijn geen mogelijkheden voor participatie door partners.
Indien u interesse heeft in deze activiteiten kunt u wel contact met ons opnemen.

Communicatiemiddelen bezoekers
E-nieuwsbrief ‘Uit in Rotterdam’
Banner per editie

Inspiratiefolders #rotterdam (serie van 8)
€375

Rotterdam City Map

#rotterdamGUIDE, #rotterdamART
Advertentie achterzijde 1/1 pagina (voor 3 edities)

€2.075

Advertentie achterzijde 1/2 pagina (voor 3 edities)

€1.325

Cover Binnenzijde - advertentie A

€6.250

Cover Achterzijde - advertentie B

€5.095

Overige folders

Cover Advertentie - advertentie C

€5.095

#rotterdamARCHITECTURE, #rotterdamICONS,

Voorzijde groot - advertentie D/E

€4.450

#rotterdamSHOPS, #rotterdamFOOD,

Achterzijde groot - advertentie F/G/H/I

€4.125

#rotterdamBEACH, rotterdamKIDS

Achterzijde middel - advertentie J/K/L/M/N/O

€3.295

Advertentie achterzijde 1/1 pagina

€1.395

€750

Advertentie achterzijde 1/2 pagina

€895

Gepersonaliseerde cover

Rotterdam Welcome Card

Miniguide ‘Rondje’ Rotterdam
Cover achterzijde - hele pagina A

€750

Deelname met kortingsactie

Advertentie binnenzijde cover voor - hele pagina B

€720

Advertentie BooQi

€1.700

gratis

Advertentie binnenzijde cover voor - halve pagina C

€360

Advertentie achterzijde flyer 1/1 pagina

€1.580

Advertentie binnenzijde cover achter - hele pagina D

€720

Advertentie achterzijde flyer 1/2 pagina

€950

Advertentie binnenzijde cover achter - halve pagina E

€360

Digitaal scherm The WOW
(op aanvraag, plaatsingskosten per periode)

€65

Hospitality mogelijkheden
Instore communicatie in Rotterdam Tourist Information

gratis

Digitale schermen / Raamsticker
(productiekosten voor rekening partners)
Rotterdam Discovery

gratis

Mini expo, lichtframe, video’s
(productiekosten voor rekening partners)
Folderpresentatie Rotterdam Tourist Information Coolsingel

gratis

Folderservice via shop.rotterdam.info

€320

Kijk op www.rotterdampartners.nl/partnerplan voor een omschrijving per partneractiviteit.

VRAGEN OF MEER INFORMATIE?

Rotterdam Partners
Convention Bureau & Tourism Board
T: (+31) 10 790 0140
E: conventions@rotterdampartners.nl

