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Wandelen en blijven,
wandelen en verblijven.



Hoe doen we dit?



Hét Wandelwalhalla



Enkele hulpmiddelen



Gratis hulpmiddelen



Het Wandelwalhalla

“We zijn idd letterlijk én figuurlijk een Wandelwalhalla. We hebben een 
mega-aanbod aan leuke wandelingen, voor ieder wat wils, voor alle leeftijden, 

voor mensen met of zonder beperkingen, kind- en buggyvriendelijk, of uitdagend 
en avontuurlijk....wij zijn hét Wandelwalhalla.”

“Bezoeker in de Zwalmmolen die (al 
grappend!) het begrip gebruikte in verband 
met de wandelmogelijkheden in de regio.”
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100% online communicatie

100% beleving ter plaatse

We sturen wandelaars op pad en laten hen hun verhaal vertellen.

(Influencer marketing)
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Wat is dat dan 
precies? 



Inspireren door te beleven



Inspireren door te beleven



Activeren aan de hand van praktische tips



Activeren aan de hand van praktische tips



Awareness creëren (focus op bereik)

https://www.instagram.com/p/BWLEGvdg4BJ/?taken-by=doragasia
https://www.instagram.com/p/BWLEGvdg4BJ/?taken-by=doragasia
https://www.instagram.com/p/BVwrTdHH8Pp/?taken-by=aliciavc
https://www.instagram.com/p/BVwrTdHH8Pp/?taken-by=aliciavc
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In 2017

● 27 influencers op pad gestuurd,
● samen heel veel content gemaakt,
● en #wandelwalhalla in de markt gezet



van 9.000 naar 15.500 volgers op < 1 jaar



879 x #wandelwalhalla op Instagram



55.000 bezoekers op wandelwalhalla.be
30.000 keer een inspiratieverhaal bekeken



24.000 wandellus downloads



2018

● Verder uitbouwen wat we in 2017 al opgebouwd hebben,
● 32 weken lang (nog meer én dezelfde variërende) content brengen,
● onder de noemer: “Wat viel er deze week te beleven in het Wandelwalhalla?”



Sterk merk
= samen sterk



Samen sterk - Onze inspanningen

1. Blijvende, inspirerende, content creëren op wandelwalhalla.be
2. Activerende content om te boeken, bezoeken, eten, drinken, etc.
3. Instroom naar toerismemakers (advertenties, samenwerkingen, etc.)



Samen sterk - Versterking uit de sector

1. Ook #wandelwalhalla gebruiken
2. De communicatie inspanningen versterken
3. Erover praten, delen, ...
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Nieuwsbrieven, Facebook & 
Instagram content, Advertenties 
op sociale media

Een sterk Wandelwalhalla 2017 > nog sterker in 2018

Influencers

wandelwalhalla.be
Logies
Reca

Gemeenten

Toerisme Vlaamse 
Ardennen

Social media posts, blogposts

Logies
Reca

Gemeenten



5 social media 
vuistregels...



1, mediaruimte kopen
Verschijn in de feed van mensen 
die je nog niet kennen.



2, hashtags gebruiken
Word gevonden zonder te betalen. 
#weekendjeweg #vlaamseardennen 
#wandelwalhalla



3, wees sociaal
Reageer ook zelf op andere posts, 
begin anderen te volgen. 
Zo bouw je op en uit.



4, breng relevante 
content
Herhaal herhaal herhaal je basics, 
zoek naar een relevantie van het moment. 
Voor iedereen anders, 
maar stel jezelf dus continu voor.



5, deel content 
uit de toerismesector
Samen sterk 
is wat de Vlaamse Ardennen typeert!



3 makkelijk 
haalbare acties



1, koop mediaruimte

2, gebruik hashtags

3, wees sociaal

4, breng relevante content 

5, deel content van de sector

 
#wandelwalhalla

reageer eens op een post

deel een evenement uit de buurt



3 simpele ideeën 
om content te maken



Deel één van de gratis 
wandellussen
Op wandelwalhalla.be vind je nu al 10 gratis 
wandellussen. Zoek de wandellus uit jouw buurt.

Deel de link of wandellus op je website, op je 
Facebook pagina, in je e-mails...



Neem een foto van én vanop één van de 
knooppunten in de buurt. 

Het paaltje legt uit wat het netwerk is. 
Het landschap is wat je écht in beeld brengt.
Verras jezelf en je bezoekers!

Breng het netwerk 
eens in beeld



Waren je gasten of 
bezoekers tevreden?
Vraag gerust aan je bezoekers...
wat zij van hun verblijf vonden (review)?
of ze eventueel een foto willen doorsturen? 
of ze zelf iets willen posten op je pagina?



Vragen?


