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'dEN HAAG PAKT JE IN' IN CIJFERS
De campagne is in 22 verschillende winkelgebieden in Den Haag
uitgerold en zichtbaar geweest

29 ondernemers uit 16 verschillende winkelgebieden zijn gefotografeerd
en hebben ‘model’ gestaan in de campagne

100 etalages zijn versierd met levensgrote gouden strikken en linten op
de ruit
46 ondernemers hebben zelf proactief foto’s ingestuurd, om
gepersonaliseerde social media posts te laten ontwikkelen door het
campagneteam
11 Abri posters in bushokjes om de hoek van winkelgebieden
33 digitale mupi’s in de stad met video uitingen van de campagne
Advertenties in diverse lokale kranten en wijkbladen (o.a. AD Haagse
courant, de Scheveninger en het blad Leven!)
200 A2 posters en A3 posters op buitenlocaties (o.a. electriciteitskasten)
2.000 flyer-kaartjes op 100 verschillende locaties neergezet
15 minuten live uitzending via Den Haag FM bij ‘Haags Bakkie’

 43 op maat gemaakte social media posts voor x winkelgebieden
ontwikkeld en verspreid
1 video ter ondersteuning aan de campagne gemaakt. Via een ‘video-
bomb’ tegelijkertijd op de social media kanalen van partners in de stad,
winkelgebieden en ondernemers gedeeld. 
Campagne is proactief verspreid onder beheerders van social accounts
van de winkelgebieden
#denhaagpaktjein is 339 x als hashtag gebruikt op Instagram 
3 artikelen op ‘InDeBuurt.nl’ geplaatst; totaal 107.000 x vertoond
Via social media (betaalde ads) 78.087 bereik gecreeerd (unieke
bezoekers)
Website www.denhaagpaktjein.nl heeft tot 31 dec 2021 1.700 

      unieke bezoekers getrokken

http://www.denhaagpaktjein.nl/


DE VOLGENDE WINKELGEBIEDEN / LOKALE
ONDERNEMERS sTONDEN MODEL VOOR DE CAMPAGNE

Weimarstraat - Stokstaart  - Susan
Weimarstraat - Nook by Cila - Cila
De Fahrenheit - @Uzz - Corina
De Fahrenheit - Refill City- Attila
De Fahrenheit - WAAR - Wim (alleen
online)
Badhuisstraat - Noordzeeboardstore
- Thomas
Badhuisstraat - Speledingen - Paul
Fred - Bosman Wijninopers - Nico
Fred - Paagman - Annemiek
Belgisch Park - Max Dohle Mode -
Miriam
Hoytemastraat - Nolten - Babs
Hoytemastraat - Winnubst - Nicolette
Noordeinde - Boots by M - Marian
Noordeinde - Het Appeltaartgevoel -
Marieke
Betje Wolffstraat - My Icecream -
Turgut
Betje Wolffstraat - Ferrols - Ewald
Denneweg - Saplab - Caroline
Denneweg- Andre Kerstens wijn -
Attila

Dierenselaan/Apeldoornselaan -
Top1Toys - Mahdi
Dierenselaan/Apeldoornselaan - AJ
Sports -Frits
Frederikstraat - Espressimo - Eddy 
Hofkwartier - Wwen - Wendeline
Laak - Slijterij V&V - Marcel
Leidschenveen - PEET Mode - Petra
Reinkenstraat - La Mesa - Monique
Reinkenstraat - Studio 31 - Corry
Zeeheldenkwartier - WNKL - Elies
Zeeheldenkwartier - Roda
boekhandel - Milan 
Ypenburg - Winkel Te Leuk - Ilonka



foto's winkelgebieden



100 etalageruiten in winkelgebieden door heel Den Haag zijn voorzien van een
feestelijke gouden strik met linten. Op deze manier werden de etalages omgetoverd
tot levensgrote cadeaus. Een mooie eyecatcher en tevens herkenbaar beeld van de
campagne.

eTALAGEVERSIERING



eTALAGE VERSIERING



bETROKKENHEID WINKELGEBIEDEN EN LOKALE
ONDERNEMERS
Persoonlijke post ontwikkeld voor hun social media: 46 ondernemers



campagne uitingen
De campagne is online en offline via diverse media verspreid. Zowel op stad
en straatniveau, als ook op de winkelvloer en via social media accounts van
ondernemers.

website: denhaagpaktjein.nl
Posters & flyers in de stad
Digitale mupi's in de stad
Abri's in de stad
Advertentie in diverse wijkbladen
Buitenreclame 
Lokale nieuwsmedia: InDeBuurt.nl
Radio: Den Haag FM
Lokaal tijdschrift: LEVEN!
Commercial video
Social-media: Den Haag Pakt Je In
Persbericht: Fotomoment Saskia Bruines



campagne uitingen
pOSTERS & a6 kaarten IN DE STAD



campagne uitingen
digitale mupi's IN DE STAD

Aantal digitale mupi’s in de stad:
Zichtbaar op 33 digitale mupi’s, voornamelijk in het centrum. 



campagne uitingen
abri's IN DE STAD

Apeldoornselaan
Dierenselaan                                                                   
Beeklaan/Weimarstraat                                                                                 
Laan van Meerdervoort
Fahrenheitstraat                                                                         
Meppelweg
Berensteinlaan                                                                                     
Statenlaan
Frederik Hendriklaan                                                                            
Stevinstraat
Gentsestraat                                                                              

Aantal abri's in de stad: 



campagne uitingen
social-media



campagne uitingen
pERSBERICHT & BETROKKENHEID WETHOUDER ECONOMIE

Om de betrokkenheid van de gemeente Den Haag te laten zien
en het belang dat de gemeente hecht aan lokale ondernemers
te benadrukken, is wethouder Bruines uitgenodigd om bij een
van de lokale ondernemers een cadeautje te kopen. Dit
moment is vastgelegd en in samenwerking met de
persvoorlichter van de wethouder benut als persmoment om
de campagne richting de media ‘af te trappen’.



PERSOONLIJKE POSTS
EEN PAAR VOORBEELDEN VAN PERSOONLIJKE POSTS VAN ONDERNEMERS.



PERSOONLIJKE POSTS
EEN PAAR VOORBEELDEN VAN PERSOONLIJKE POSTS VAN ONDERNEMERS.



PERSOONLIJKE POSTS
EEN PAAR VOORBEELDEN VAN PERSOONLIJKE POSTS VAN ONDERNEMERS.


