NIEUWS
BRIEF
In Goes is het goed wonen, werken en verblijven. Aan Goes Marketing
de taak om deze kwaliteiten bij een groot publiek onder de aandacht
te brengen. De coronacrisis heeft daarin geen verandering gebracht.
Ook de komende tijd blijven we Goes en omgeving profileren en
promoten.
In deze nieuwsbrief een selectie van de activiteiten van het afgelopen
half jaar.

goesisgoes.nl

Via diverse online campagnes lieten wij weten
dat het in de gemeente Goes goed toeven
is. Of je nu wilt overnachten op bijzondere
plekjes, recreëren in waterrijk Wolphaartsdijk,
winkelen in de Goese binnenstad of een van
de vele attracties van Goes wilt bezoeken voor
een heerlijk dagje er op uit (bijvoorbeeld de
Stoomtrein Goes-Borsele of het Omnium).

PROMOTIE
Door ons aangeleverde redactionele artikelen zijn
geplaatst in o.a. de Badkoerier, de Roompot gastenboekjes,
DELTA Magazine en Zeeland Glossy. De ‘Goes gevonden’
boekjes, vol tips over winkelen en de ‘Goes beleven’
folder – samen in totaal 100.000 - zijn verspreid bij alle
verblijfsaccommodaties in Zeeland.
Met diverse online campagnes hebben we het overnachten op bijzondere plekjes, de recreatiemogelijkheden
van Wolphaartsdijk, winkelen in de Goese binnenstad en
een dagje er op uit gepromoot.

‘HET IS
HIER GOES
ONDERNEMEN’
Ondernemers zetten we in
het zonnetje in de succesvolle
online serie ‘Het is hier Goes
ondernemen’.

Ook meedoen aan onze
online serie? Mail ons
o.v.v. ‘goes ondernemen’
info@goesmarketing.nl

Voor de lokale horeca hebben we online campagnes opgezet om
doordeweeks uit eten te stimuleren. Voor de ‘To Go’ restaurants hebben
we een doe-het-zelf kijkdoos voor de kids gemaakt en samen met de
gemeente een videoclip om online te laten weten dat de horeca begin
juni weer open mocht.

WIST
JE DAT..?
Er zowel in Nederland
als in België een
bus rond rijdt in de
‘Goesisgoes’ huisstijl?

Instagram wordt steeds
populairder. Inmiddels
heeft het Goesisgoes
account ruim 6.500
abonnees. Facebook
heeft ongeveer 25.000
abonnees. Onze website
goesisgoes.nl wordt zo’n
2000x per week bezocht.

ACTIVITEITEN
VOOR THUIS
Tijdens de lockdown hebben we online bezoekers Goes
geattendeerd op fotowandelingen, de Goese minibiebs, een
workshop ‘Bolustaart bakken’ en een dj show. Ook hebben we
Goese heimwee tv-uitzendingen van het TROS Muziekfeest, het
Racoon & Friends concert en het programma ‘Geloof en een hoop
liefde’ van de EO in beeld gebracht.
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met de provincie Zeeland een videoclip

meesporten met diverse verenigingen,

gemaakt met als doel het beste van

wedstrijden spelen, creatieve

stedelijk Zeeland in beeld te brengen.

workshops volgen, bioscoopfilmpjes

In deze clip figureren mannequins in de

bekijken en nog veel meer. Naast de

couture collectie van de Edwin Oudshoorn.

digitale versie waren er zaterdag 22

Deze clip gaat 25 september in première

augustus in de binnenstad ook enkele

als vooraankondiging voor de live show in

‘fysieke’ activiteiten voor kinderen.

maart met een op Zeeland geinspireerde
collectie.

ACTIVITEITEN VOOR BUITEN
Deze zomer was voor het eerst mogelijk om georganiseerd vanuit
de Goese Stadshaven de zeehonden in de Oosterschelde te spotten.
Deze bootsafari’s waren een groot succes. Een dagtrip van vijf uur met
een luxe charter kreeg van alle deelnemers een hoge waardering.

Donderdag 28 oktober is
tijdens de netwerkbijeenkomst
van Goes Marketing de lancering
van de nieuwe Goesisgoes
videoclip. OPTIQ videobedrijf
Zeeland uit Goes heeft deze clip
over wonen, werken en verblijven
voor ons geproduceerd.

Dit voorjaar hebben we in
samenwerking met het
OOG coronamaatregelen
onder de aandacht van
de bezoekers gebracht.

Goes Marketing is partner in het actieteam Binnenstad waarbij
wordt meegedacht over de maatregelen in de binnenstad zoals
de uitbreiding van de terrassen.

Ondernemers uit Goes en
Wolphaartsdijk die een vriendenpakket hebben afgenomen bij
Goesisgoes, kregen een gratis online
Instagram workshop aangeboden.
Dit alles coronaproof op de eigen
werklocatie.

Vrijdag 25 september is er van
16.00 tot 20.00 uur een rode
loper modeshow op de Grote
Markt. De organisatie is in handen
van Goes Marketing. Hierbij
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WAT GAAN WE KOMENDE PERIODE DOEN?
Het Goesisgoes
YouTube kanaal
verder updaten
en abonnees
werven;

Een coronaproof
editie van de
kerstmarkt
organiseren;

Vanaf oktober
een nieuwe
serie maken met
bewonersinterviews,
onder de noemer ‘het
is hier goes wonen’.

De feestdagenverlichting van de
TV-toren en het
stadhuis mogelijk
maken;

Goes Marketing
Postbus 141
4460 AC Goes
info@goesisgoes.nl

goesisgoes.nl

