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Verdeling website bezoekers
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Toplandingspagina 
 
1. Organisch
2. Social Media 
3. Direct

Top 10 meest 
bezochte pagina’s  

1. Homepage 
2. Uitagenda 
3. Evenementen 
4. Weekendtips
5. Zien en Doen 
6. Winkelen in centrum
7. Koopzondagen 
8. Eten & Drinken 
9. Top 10 must sees 
10. Hotels

Social media gegevens UitinApeldoorn

> 600.000 bezoeken op jaarbasis



Rolvitrine 
 
Aantal: 6
Centrale plekken in Apeldoorn 
Hoge contactfrequentie 
Campagneduur: 4 weken
€ 605,- 

Welkomstborden 
Aantal: 8
Alle in-en uitvalswegen in Apeldoron 
Groot bereik 
Campagneduur: 4 weken 
€ 645,- 

Bioscoopreclame VUE 

Aantal: 8 zalen in Apeldoorn 
6 seconden spot 
Campagneduur: 1 maand
€ 395,- 

Online 

Vermelding in Uitagenda 
Gratis 

Uitlichten item op homepage 
€ 50,- per week 

To Do deze week 

Wekelijks evenementenoverzicht 
Naar 250 toeristische adressen 
Vermelding activiteit 
€ 75,- per week

Advertentiemogelijkheden 

Stel je pakket samen! 
Wil je meer informatie, een campagne 
boeken of een pakket op maat? Neem 
vrijblijvend contact op voor de mogelijk-
heden met: 
 
m.luttenberg@apeldoornmarketing.nl

Uitinapeldoorn 
maakt je  
zichtbaar

COLOFON
Redactie: Uitinapeldoorn. Opmaak: 3Design Apeldoorn.
De inhoud van deze uitagenda is met de groots mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid ten aanzien van onvolledigheden of wijzigingen kan niet worden aanvaard. 

TO DO
APELDOORN
De leukste uittips van vrijdag 24 t/m donderdag 30 maart 2017

facebook.com/apeldoornpromotie twitter/uitinapeldoorn

Voor alle uittips: uitinapeldoorn.nl

ZO 26 MRT – AMERICAHAL

Tijdens de vlooienmarkt in de Americahal kun je heerlijk 
rondsnuffelen. Van speelgoed tot vinyl, kleding en vele 
andere verrassende koopjes. Voor een klein prijsje iets 
groots vinden, dat overkomt je op de vlooienmarkt in de 
Americahal! Toegang kost € 4,- (tussen 07.00 en 08.00 
uur € 8,-), kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen. 
Parkeren is gratis.

uitinapeldoorn.nl/vlooienmarkten

VLOOIENMARKT

ZO 26 MRT – BINNENSTAD

Lekker shoppen? De koopzondagen zijn hiervoor een 
uitstekende gelegenheid. Deze zondag zijn de winkels 
open van 12.00 tot 17.00 uur. Vanzelfsprekend onthalen 
de horeca je gastvrij met een kop koffie, lekkere lunch of 
gezellig drankje na het winkelen.

apeldoorn-binnenstad.nl

KOOPZONDAG

ZA 25 EN ZO 26 MRT – ZWITSALHALLEN

Dol op oude vintage meubelen? Op de brocante markt 
kun je terecht voor een divers aanbod brocante, antiek, 
industrieel en vintage. Voor de kinderen hebben zijn er 
volop activiteiten en natuurlijk kun je genieten van de 
culinaire en ambachtelijke versnaperingen. Beide dagen 
van10.00 uur tot 16.00 uur. Entree bedraagt € 3,- en  
kinderen t/m 12 jaar gratis.

uitinapeldoorn.nl/brocante-markt-op-zwitsal

BROCANTE MARKT

DI 28 EN WO 29 MRT – CODA APELDOORN

Van 25 maart tot en met 2 april is het Boekenweek rond 
het thema ‘Verboden Vruchten’. In dat kader presenteert 
CODA twee literaire avonden met de komst van auteurs 
Geert Mak en Bregje Bleeker. Kaarten zijn te koop bij de 
CODA-locaties en bij Nawijn & Polak in Apeldoorn en 
kosten € 12.50, inclusief een kopje koffie of thee voor 
aanvang.

coda-apeldoorn.nl/boekenweek

LITERAIRE AVONDEN TIJDENS DE BOEKENWEEK

ZA 25 EN ZO 26 MRT – VAN DER VALK HOTEL DE CANTHAREL

Liefhebber van wandelen en natuur? Dit weekend vindt 
de tweede editie van de Midden Veluwetocht plaats.
Je kunt kiezen uit afstanden van 5, 10, 15, 20 en 
30 kilometer. Iedereen die van wandelen houdt kan 
deelnemen. De routes zijn onverhard en voeren je door 
een gevarieerd landschap. Kosten: € 3,50 per persoon 
(inclusief routebeschrijving en wandelboekplaatje).

uitinapeldoorn.nl/midden-veluwetocht

MIDDEN VELUWE WANDELTOCHT

WO 29 MRT – START: ENGELANDERHOLT

De lente is begonnen. De boswachter neemt je tijdens 
deze wandeling mee door het bos en langs heidevelden 
om te kijken naar de eerste lentetekens. Ook komt een 
stukje geschiedenis aan bod. Reserveren is niet nodig. 
De wandeling start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 
à 3 uur. Deelname kost € 5,- p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 
€ 2,50 p.p.

glk.nl

BELEEF DE LENTE WANDELING

ZA 25 MRT – RADIO KOOTWIJK

Een van de meest markante gebouwen van Nederland 
ligt midden op de Veluwe: het voormalige zendstation 
Radio Kootwijk. Je wordt ontvangen met koffie/thee en 
een korte film. De gids neemt je vervolgens mee door 
het gebouw en vertelt je prachtige verhalen. Daarnaast 
maak je een korte wandeling door de natuur. Aanvang 
om 13.00 uur, betaalde deelname.

uitinapeldoorn.nl/rondleidingen-radio-
kootwijk

RONDLEIDING ZENDGEBOUW

NU TE ZIEN – PALEIS HET LOO

Als er één ding is waar Beatrix tijdens haar
regeerperiode om bekend stond waren het wel haar 
altijd bijzondere hoeden. Vanaf 23 maart 2017 is in 
museum Paleis Het Loo de tentoonstelling ‘Chapeaux! 
de hoeden van Koningin Beatrix’ te zien, een honderdtal 
hoeden door middel van verhalen in beeld gebracht.
Je zal er ongetwijfeld een aantal herkennen.
Betaalde toegang.
 
uitinapeldoorn.nl/chapeaux-de-hoeden-van-
koningin-beatrix

DE HOEDEN VAN PRINSES BEATRIX

@uitinapeldoorn_
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