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Samenvatting

- Maak je eigen smaak ijs en win!
- Reclame/printuitingen om te promoten
- Idee inleveren in het museum
- In het museum krijgen ze informatie over het maken van het ijsje, daarna mogen ze
pas deelnemen
- Zelf ijs maken en het hoorntje bakken (in het museum)
- In het museum schrijven ze hun eigen idee op en leveren ze het in
- Verzamel zo veel mogelijk stemmen!
- Website met de actie
- Briefpapier/enveloppen uitingen
- Nieuwe huisstijl
- Ijskar voor scholen met vanille smaak 

Promotie middelen
- Verpakkingen
- Affice/posters
- Flyer
- Ijshoorn papiertjes - Schorten/kleding
- Ijskar
- Briefpapier/envelop/formulier
- Huisstijl/logo
- Straatbeeld/stoplichten/zebrapad/lampen - Zadelhoesjes
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Het doel van de campagne

Het doel van de campagne is om de doelgroep, jongeren van 12 jaar tot 16 jaar uit de 
omgeving, te interesseren voor het museum. Hiernaast willen wij met de campagne 
bereiken dat de doelgroep een hogere waardering voor het museum krijgt en zelfstan-
dig het museum zal bezoeken.

De campagne in grote lijnen

Bij de promotiecampagne zal het gaan om het maken van je eigen smaak voor een ijsje. 
De meest originele, lekkerste en leukste smaak wordt uitgekozen en gemaakt. 
De ideeën kunnen alleen worden ingeleverd in het museum zelf. In het museum krijgen 
ze informatie over het maken van het ijsje, daarna mogen ze pas deelnemen (wat ver-
meld staat in de spelregels). In het museum kun je leren hoe je zelf ijs maakt en worden 
er ijshoorntjes gemaakt. Hierna kunnen ze hun idee opschrijven en inleveren om mee 
te doen aan de wedstrijd. Om te winnen moeten er zo veel mogelijk stemmen worden 
verzameld die via een website gewonnen kunnen worden. Uiteindelijk zal de ijssmaak 
van de winnaar gemaakt worden en verkocht worden in het museum. 

De campagne zal gepromoot worden door verschillende printuitingen in te zetten. 
Hiernaast komt er ook een ijskar langs scholen, waarbij gratis vanille ijs word uitgedeeld 
met op het ijshoornpapiertje informatie over de wedstrijd. 
Ook zal er In verschillende grote steden het straatbeeld worden aangepast, dit word 
gemaakt door straatkunstenaars. Om herkenning aan het logo te geven gaan promoti-
eteams zadelhoesjes op fietsen plaatsen.

Hoe de verschillende elementen precies worden ingezet is terug te zien in de tijdsbalk.

Betrokken partijen en verantwoordelijkheden

Het museum

Gerrit Valk’s Bakkerij- en IJsmuseum
Dorpsstraat 49
7447 CN Hellendoorn

     0548 65 48 48

Creatieve team

Max van Dam
 
        06 - 81799148

        max.vandam@student.hu.nl

Gita Avrich

        06 - 41422563

        gita.avrich@student.hu.nl

Ninah Baatenburg de Jong

        06 - 37229060

        ninah.baatenburgdejong@student.hu.nl

Lieke van den Bosch

        06 - 12688797

        lieke.vandenbosch@student.hu.nl

Roxanne de Leeuw

        06 - 46194512

        roxanne.deleeuw@student.hu.nl
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Sponsoren

- Drukkerij ‘Uwe Stempelkussen’

- Winkeliersvereniging ‘Een ietsje meer’

- Reclamebureau ‘FDBDMBO’

- De Rotaryclub afdeling ‘Groot Schervendam’

- St. OOM, Het overkoepelend orgaan van middelbare scholen

- ROC ‘Schervendam en omstreken’

- Busmaatschappij Connexxion

1 mei - 14 mei 15 mei - 29 mei 30 mei - 13 juni 14 juni - 30 juni 

Posters Posters worden door 
promotieteams door 
heel het land opge-
hangen

Abri’s Abri’s zijn te zien 
bij bushokjes en 
op treinstations

Flyers Flyers worden door 
promotieteams uit-
gedeeld in verschil-
lende grote steden

IJskar/ ijshoorn-
papiertjes

IJskar komt bij scho-
len en gratis ijsjes 
worden uitgedeeld 
door promotieteams 
met reclame op de 
ijshoornpapiertjes

Verpakkingen Reclame op de 
ijsverpakkingen in 
de supermarkten

Kleding Kleding word 
gedragen door de 
promotieteams 
tijdens het uitdelen 
van ijsjes

Zadelhoesjes Zadelhoesjes 
worden door 
promotieteams op 
fietsen geplaatst die 
bij stations staan

Straatbeeld In verschillende grote 
steden is in het straat-
beeld de campagne 
terug te zien, dit ge-
maakt door straatkun-
stenaars

De tijdsbalk
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Benodigde producten en activiteiten

Straatbeeld
Bij dit onderdeel wordt er gebruik gemaakt van een bijzondere stunt. 
Door dit element in te zetten zal er in een zeer korte tijd veel media-aandacht of aan-
dacht van publiek te behalen zijn.
Een voorbeeld hier van is het zebrapad met ijsjes. Er zal een straatkunstenaar ingezet 
worden om dit beeld te maken. Ook word het stoplicht aangepast en zal er een groen of 
rood ijsje te zien zijn bij het stoplicht van de voetgangers. 

Afhankelijkheden tussen activiteiten

Het straatbeeld zal niet worden begrepen als dit niet gelinkt kan worden aan de prin-
tuitingen of andere promotieonderdelen. Om deze link duidelijk te maken zal er naar 
elkaar verwezen moeten worden. Om dit te bereiken zal er tijdens het maken van het 
straatbeeld ook tegelijkertijd promotie met printuitingen plaatsvinden. Hierdoor zal het 
duidelijk worden dat deze elementen bij elkaar horen en zal het publiek het aan elkaar 
linken.

Risico’s en borging

Er zijn verschillende risico’s waar rekening mee gehouden moet worden.
Er bestaat een kans dat de campagne niet aanslaat bij de doelgroep. Wanneer dit geb-
eurd zal de campagne aangepast moeten worden.
Ook kunnen de totale kosten hoger zijn dan vastgesteld is door onverwachte kosten. 
Om dit te voorkomen zal er een goede kosten calculatie van alle kosten moeten worden 
gemaakt. 
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