
 

Factsheet #foodtour033 
Stichting Citymarketing Regio Amersfoort heeft tot doel door middel van collectieve marketing Regio 
Amersfoort op de Nederlandse en Internationale kaart te zetten. Binnen dit kader hebben Audrey en 
Nico van Citymarketing Regio Amersfoort en Krista van Stoer & Smaak een aantal foodbloggers 
meegenomen naar een aantal zeer inspirerende en innovatieve horecaondernemers in Amersfoort. 
Alle ondernemers hebben de tijd genomen hun eerlijke en bijzondere verhaal te vertellen en hebben 
de foodbloggers flink in de watten gelegd met heerlijk eten en drinken.   
 
Naast promotie voor Amersfoort hebben we hiermee extra online exposure verzorgd voor de 
deelnemende bedrijven binnen hun doelgroep. Tijd om de balans op te maken en te kijken naar het 
resultaat van ieders inspanningen.  
  
Datum:   

Donderdag 25 augustus 2016 van 13.30 tot 18.00 uur.  

Programma: 

1. Ontvangst bij Dara  
2. De Vereeniging 
3. Het Lokaal 
4. Hoog Vuur 
5. Saffraan 
6. Zandfoort aan de Eem  
7. Afsluiting bij wijnbar zuster Margaux  

 
 

Bereik per kanaal:  

Instagram 

Met name op de dag zelf, maar ook nog in de weken daarna zijn er 76 berichten door 13 bloggers, 

Citymarketing en Stoer&Smaak  ovv #foodtour033 geplaatst. Met gemiddeld 50 likes per post, 

betekent dit een totaal van 3800 likes.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Geplaatste artikelen op alle website 

Goodfoodlove.  

http://www.goodfoodlove.com/ontdek-amersfoort-8-hotspots-die-je-niet-mag-missen/ 

Culinessa.  

http://culinessa.com/2016/09/9-hotspots-amersfoort/ 

Let us stay for a day.  

http://www.letusstayforaday.com/amersfoort-aan-de-eem-hotspots/ 

Josephine Kookt.  

http://josephinekookt.com/josephine-proeft/foodtour-amersfoort/ 

Wanderlust.  

http://wanderlust-blog.nl/2016/09/hoog-vuur-amersfoort/ 

http://wanderlust-blog.nl/2016/09/dara-amersfoort/  

http://wanderlust-blog.nl/2016/09/de-vereeniging-amersfoort/ 

http://wanderlust-blog.nl/2016/09/zandfoort-aan-eem/ 

http://wanderlust-blog.nl/2016/10/het-lokaal-amersfoort/ 

Betty’s Kitchen. 

https://bettyskitchen.nl/de-nieuwe-stad-amersfoort/ 

Ellicious.  

http://www.ellicious.nl/overeten/foodtour-amersfoort/ 

Taste our Joy.  

http://www.tasteourjoy.nl/foodietour-leukste-hotspots-eemhaven-amersfoort/ 

Foodie on Toer.  

http://www.foodieontoer.nl/blog/87-foodtour-033 

Our Hangry Kitchen.  

http://www.ourhangrykitchen.com/nl/2016/09/06/food-tour-amersfoort/ 

The Holy Kauw.  

http://theholykauw.nl/2016/09/de-nieuwe-stad/ 

Citymarketing Amersfoort.  

http://www.citymarketingamersfoort.nl/blogs-foodtour033/#more-2022 

Stoer & Smaak.  

http://www.stoerensmaak.nl/foodtour033/ 
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Facebook 

Een totaal bereik van alle foodbloggers (32.000) en Citymarketing (29.000) samen 61.000 volgers 

Citymarketing krijgt per facebook bericht gemiddeld 8000 views. Ze plaatsen om de week een post 

van de foodtour en dit loopt momenteel nog door. 

 

 


