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TOURIST TOOLKIT

#DORIST

#DIFFERENTKINDOFTOURIST
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VOOR PARTNERS
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DE CAMPAGNE
#DORIST

#DIFFERENTKINDOFTOURIST

#DOROTTERDAM



WE INTRODUCEREN EEN  
GLOEDNIEUWE TERM. 

VOOR EEN TOERIST MAAR 
DAN NET EFFE ANDERS. 
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DE TOURIST
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DE CAMPAGNE

DE DO-RIST
 

VAN ROTTERDAM
VOOR IEDEREEN

 
WANT DO-RISTEN ZIJN NODIG

ZE MAKEN DE STEDEN DIE ZE BEZOEKEN  
ALLEEN NOG MAAR MOOIER

ZE DENKEN LOKAAL EN DOEN GROEN
VIEREN DE NACHT EN EREN DIVERSITEIT

MAKEN WAT NOG NIET IS, PROBEREN ALLES

ZIJN NIEUWSGIERIG NAAR HET  
ONBEKENDE EN GAAN OVERAL

DO-RISTEN HERKENNEN ZICH IN DE ‘CAN DO’  
MENTALITEIT VAN DE ROTTERDAMMERS

DUS NODIGEN WE DO-RISTEN UIT OM  
NAAR ROTTERDAM TE KOMEN

 
WANT ROTTERDAM HEEFT ALLES WAAR  

DO-RISTEN NAAR OP ZOEK ZIJN
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ALLES OVER 
DE DO-RIST

ACTIEF

PRAGMATISCH

KOPLOPER

BREED
 GEÏN

TER
ESSEER

D

OPEN GROEN

EIGENWIJS

NIEUWSGIERIG
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HET WAAROM
Met deze term spreken we potentiële bezoekers 
van de stad aan -jong én oud- die zich 
identificeren met de do-rist. Het zijn koplopers en 
échte veranderaars. Ze zien zichzelf stiekem liever 
niet als typische toerist.
 
Door als stad zo’n nieuwe term te introduceren, 
laten we zien dat Rotterdam wederom het 
voortouw neemt. Rotterdam is BOLD, FORWARD 
en CULTURE en daarom is onze stad dé plek voor 
do-risten. 

ALLES OVER DE DO-RIST
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ALLES OVER DE DO-RIST

BREED 
GEÏNTERESSEERD

 Is dol op op kunst, cultuur, 

muziek, architectuur, innovatie

EIGENWIJS
Ontdekt het liever zélf en volgt 

liever niet de massa

NIEUWSGIERIG
Probeert andere keukens en 

wordt graag verrast

PRAGMATISCH
Combineert een werktrip met 

een city break

KOPLOPER
Wil nog liever weten wat er 
morgen speelt, dan vandaag

GROEN
Shopt lokaal, reist duurzaam 

zoekt ook de natuur op

OPEN
Zoekt naar tips van locals en 

ontmoet ze graag

ACTIEF
Gaat op zoek naar de 

verborgen parels

Enfin, u begrijpt het. 
Tijd om de mouwen op te stropen  

en de do-rist te verwelkomen!
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WAT WILLEN WE
BEREIKEN MET 
DE DO-RIST? ??????????

??????????WAT WILLEN WE BEREIKEN MET DE DO-RIST?
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DE SCHOUDERS ERONDER  
Rotterdam komt sterker uit élke crisis, zo ook de Covid-19 pandemie. 
Rotterdam Partners zet -net als jullie in deze tijd- de schouders eronder, 
want het is onze absolute missie om de Rotterdamse economie te stimuleren 
en de stad vooruit te helpen. Met deze do- rist communicatiestrategie- en 
campagne creëren we awareness nog voordat de wereld 
weer op reis mag. 

ROTTERDAM IN THE PICTURE  
We zetten alles op alles om in de picture te komen én te blijven bij 
bezoekersdoelgroepen met conversie voor jullie als gevolg. Naast het 
vergroten van zichtbaarheid sturen we ook op het boeken van jullie 
verrassende aanbod. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN MET DE DO-RIST?
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WAT WILLEN WE BEREIKEN MET DE DO-RIST?

DE ROTTERDAMSE MENTALITEIT
Dit doen we onder andere via de verhalen van locals die centraal  
staan op de campagnesite www.dorotterdam.com maar ook door vanuit  
www.rotterdam.info naar jullie boekingswidget of eigen website te linken.  
Op die manier maken we het onze potentiële bezoekers zo makkelijk 
mogelijk om onze mooie stad te bezoeken en van jullie aanbod gebruik  
te maken.  

DUURZAME GROEI  
Met deze communicatiestrategie- en campagne spreken we mensen aan 
die passen bij onze stad, haar identiteit en de ambities. Boven alles zijn 
dat mensen die zich aangesproken voelen door de typische Rotterdamse 
mentaliteit, omdat ze er iets van zichzelf in herkennen. Daar spelen we 
op in door de overeenkomsten tussen de do-rist en de Rotterdammers en 
hun gedeelde behoeftes uit te lichten. Maar ook door te laten zien wat de 
stad te bieden heeft en dat het past bij wat do-risten zoeken. Zo trekken 
we bezoekers naar de stad die door hun bezoek een bijdrage leveren aan 
duurzame groei van Rotterdam en van jullie als partners! 
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HOE DOE 
IK MEE?

#DEEL

INNOVEER
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HOE DOE IK MEE?

1. DEEL DIT VERHAAL MET JE VOLGERS

2. BLIJF INNOVEREN! JOUW PRODUCT 

AANBOD MAAKT DE STAD NOG LEUKER  

OM TE VERKENNEN.
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CAMPAGNE DELEN
Samen met jou gaan we deze nieuwe term met 
een BIG BANG lanceren via opvallende 
advertenties, video’s en interviews die we online 
op de socials en Youtube uitzetten. Deel het 
materiaal uit de toolkit met iedereen die je kent.

MEER INFO? 
Kijk op dorotterdam.com

HOE DOE IK MEE?

Gebruik #dorist #differentkindoftourist #dorotterdam 

#rotterdammakeithappen en tag @rotterdam_info  

(Instagram & TikTok) of @rotterdam.info (Facebook).

http://dorotterdam.com
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CAMPAGNE
MIDDELEN

ADVERTEN
TIE

S
VIDEO’S

LOCAL TIPS
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INTRO 
De campagne is opgedeeld in 3 fases die de  
do-rist nieuwsgierig maakt en inspireert.

1. Opvallende advertenties
2. Vier video’s van Rotterdam
3. Interviews met locals

Allemaal leiden ze naar de landingspagina 
dorotterdam.com Daar geven locals honderden 
tips over ‘hun’ Rotterdam. 
 
Ook maken we gebruik van opvallende 
campagne fotografie. Download

CAMPAGNE MIDDELEN

Alle campagnemiddelen kun je hier 

downloaden om te gebruiken.

http://dorotterdam.com
https://www.dropbox.com/sh/buu44xjhhwz7r6p/AACMytwW6ZCRtRsyQCff2fL_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/psd8tbltq46e0r8/AADl59xWUX8yCLLoPkH7LUrZa?dl=0
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ADVERTENTIES
DELEN #DORIST

#DIFFERENTKINDOFTOURIST

#DOROTTERDAM

#ROTTERDAMMAKEITHAPPEN
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INTRO 
Met grappige en positief ingestelde oneliners, 
spelen we in op de ty-pi-sche kenmerken van 
een do-rist. Wie zich daarin herkent wil uiteraard 
meer weten over dit Rotterdamse fenomeen.

SHARE
Vanaf 25 juni start de campagne via verschillende 
online kanalen en kun je niet meer om Rotterdam 
heen. Help ons de do-rist tot leven te brengen en 
impact te creëren door de campagne te delen. 

ADVERTENTIES DELEN
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ADVERTENTIES DELEN

Voorbeeld tekst 1:  
Wij staan klaar om de do-rist te 
verwelkomen. Een gloednieuwe 

term, van Rotterdam voor iedereen. 
Benieuwd naar deze toerist maar dan 
net effe anders? Check dorotterdam.
com. #dorist #differentkindoftourist 

#dorotterdam #rotterdammakeithappen 

Voorbeeld tekst 3:  
Je moet het maar durven, do-rist zijn. 
Maar als je zo dapper bent kom je 
natuurlijk naar Rotterdam. Lekker 
do-ristisch doen? Dorotterdam.

com. #dorist #differentkindoftourist 
#dorotterdam #rotterdammakeithappen

Voorbeeld tekst 2:  
Onze stad komt met een nieuwe term 
voor een type reiziger waar ook de 
locals blij van worden. Neem jezelf 

eens op sleeptouw! dorotterdam.com  
#dorist #differentkindoftourist 

#dorotterdam #rotterdammakeithappen

A TOURIST
NEEDS A
HOLIDAY
AFTER A

CITY BREAK

DOROTTERDAM.COM DOROTTERDAM.COM 

A TOURIST
WANTS TO 
BLEND IN 
TO REALLY 

STAND 
OUT

DOROTTERDAM.COM 

A TOURIST
GETS LOST 

FIRST, 
THEN FINDS 

HIDDEN 
GEMS

TIP! Wat schrijf je bij de oneliner? Wij hebben alvast een  

aanzet gedaan. Zoals je ziet sluiten we altijd af met de link  

naar de website. Neem de tekst over of laat je inspireren.

Alle advertenties kun je hier  

downloaden om te gebruiken.

https://www.dropbox.com/sh/fv40w1553qxhep8/AACG3pFFMNM5sSKClW-d7BGCa?dl=0
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VIDEO’S DELEN

MET EEN BIG BANG

MET EEN BIG BANG

MET EEN BIG BANG



22

INTRO
In vier korte video’s leggen we de link tussen wat 
Rotterdam te bieden heeft en waar de do-rist naar 
op zoek is. Elke video draagt een ander typisch 
Rotterdams thema uit en tegelijkertijd verbluffen we 
de kijker keer op keer. 

SHARE
Deel de vier video’s online en help ons  
de do-rist te lanceren met een BIG BANG.

VIDEO’S DELEN

Alle video’s kun je hier  

downloaden om te gebruiken.

https://www.dropbox.com/sh/y89515t01si7ihf/AADCLVenLPum-q54gu_v5BsVa?dl=0


VIDEO 1– BLEND
In Rotterdam blend alles en iedereen. We nemen je mee 
naar Museumpark. Waar het groen is, en nieuw en oud 
en future en rauw. Hier word je één met de stad. #dorist 
#differentkindoftourist #dorotterdam #rotterdammakeithappen

VIDEO 2 – RETHINKING SPACE 
Slim met de ruimte omgaan? Laat dat maar aan Rotterdam 
over. Hier eet je op het dak, vergader je op de bodem 
van een zwembad en pak je het zonnetje mee, middenin 
een kunstwerk. Probeer dan maar eens niet verrast te 
worden. #dorist #differentkindoftourist #dorotterdam 
#rotterdammakeithappen

VIDEO’S DELEN
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TIP! Wat schrijf je bij de video? Wij hebben alvast een aanzet 

gedaan. Zoals je ziet sluiten we altijd af met een #hashtag.  

Neem de tekst over of laat je inspireren. #handig

DOWNLOAD VIDEO’S HIER

https://www.dropbox.com/sh/y89515t01si7ihf/AADCLVenLPum-q54gu_v5BsVa?dl=0


VIDEO’S DELEN

24

VIDEO 3 – DARE
Aan de rauwheid van Rotterdam kunnen veel steden een puntje 
zuigen. Deze stad is continu in beweging en dus vind je altijd 
weer iets om over naar huis te schrijven. Helemaal als je af 
en toe verdwaalt. #dorist #differentkindoftourist #dorotterdam 
#rotterdammakeithappen 

VIDEO 4 – CAN DO
Water? Dat kun je prima gebruiken als snelweg, om koeien 
op te laten dobberen of op in slaap te vallen. Je moet het 
gewoon doen. #dorist #differentkindoftourist #dorotterdam 
#rotterdammakeithappen 

DOWNLOAD VIDEO’S HIER

https://www.dropbox.com/sh/y89515t01si7ihf/AADCLVenLPum-q54gu_v5BsVa?dl=0
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INTERVIEWS 
DELEN

DO IT LI
KE OUR LOCALS DO

DO IT LIKE OUR LOCALS DO
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INTRO
Do-risten willen de stad leren kennen zoals 
zij écht is en op de hoogte zijn van wat er 
nu speelt in Rotterdam. 
 
En wie kennen de stad beter dan de locals? 
Precies! Daarom hebben wij ze het hemd van  
‘t lijf gevraagd en geven ze bergen aan tips  
op dorotterdam.com.

INTERVIEWS

Alle interviews met local tips
kun je hier bekijken en delen!

SHARE! Ben jij als tip genoemd? Of 

heb je zélf nog veel meer tips? Deel ze!

http://dorotterdam.com
http://dorotterdam.com
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DO-RIST 
PRODUCT AANBOD

GEKKE LOCATIES

GEWAAGDE COMBINATIES

GEDURFD AANBOD
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Zoals je hebt kunnen lezen, is de do-rist eigenwijs, actief, nieuwsgierig, 
open, groen en is hij op zoek naar een unieke ervaring in onze stad. 
En o.a. jouw productaanbod helpt in het creëren van die geweldige 
en unieke ervaring. Hoe mooi zou het zijn als we als Rotterdam een 
breed aanbod bieden dat past bij het karakter van de do-rist? Denk 
bijvoorbeeld aan gewaagde combinaties, tijdelijk en zeer gedurfd 
aanbod, gekke locaties etc. 
 
We’re in this for the long run! Natuurlijk geven we het Rotterdamse 
aanbod nu al een plek in de communicatiestrategie richting de 
do-rist, maar we hebben de tijd om hier met elkaar leuke dingen voor 
te ontwikkelen. Zodat het aanbod mee kan groeien en do-rists terug 
willen blijven komen om nieuwe dingen te ontdekken.
 
Wil je dat we meedenken? Of heb je al een top idee? Laat het  
ons weten via je accountmanager van Rotterdam Partners of via  
dorist@rotterdampartners.nl Daarnaast zorgen we dat je goed op  
de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen deze langlopende 
campagne.

DO-RIST PRODUCT AANBOD
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THE TOURIST
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