Dashboard Citymarketing 2012 - 2018
INDICATOREN & NULMETINGEN
Associatie Amsterdam met
innovatie, creativiteit en
handelsgeest.
Kernwaarden Creativiteit, Handelsgeest en Innovatie worden door
resp. 21%, 4% en 1% herkend.

35% van de inwoners (tussen de 16 en 60 jaar) uit (de
metropool) Amsterdam is bekend met het themajaar
Amsterdam 2013 en weet minimaal drie iconen te
benoemen uit de imagocampagne.
Nulmeting 2012:
- 12% inwoners Amsterdam bekend met 2013,
- 9,5 % inwoners totaal MRA bekend met 2013,
- Bewoners van gehele metropool weten gemiddeld
2,7 onderdelen (iconen) themajaar te benoemen.

25% van de inwoners uit (de metropool) Amsterdam
bezoekt minimaal 2 keer een cultureel evenement (museum
of activiteit) gerelateerd aan Amsterdam 2013.
Nulmeting 2012:
77% van de (metropool) bewoners (16-60 jr.) hebben 2 of
meer activiteiten ondernomen. MRA kent +/- 2,2 mln
inwoners. 1,4 mln in de leeftijdscategorie 16-60.

AANDACHT 35%

PARTICIPATIE 25%

Geen informatie beschikbaar over intermediairs.

77% van alle bezoekers wint vooraf
informatie in over Amsterdam. 10%
via site van Amsterdam Marketing.

Amsterdam als toeristenstad.
Plaats 9.

Totaal aantal overnachtingen.

BEZOEKERS INTERNATIONAAL
2,5% van de internationale toeristen (tussen de 16 en 60
jaar) per doelland is bekend met het themajaar Amsterdam
2013 n.a.v. de imagocampagne.
Geen nulmeting.

AANDACHT 2,5%
BEZOEKERS UIT NEDERLAND
6% van de Nederlanders (tussen de 16 en 60 jaar)
is bekend met het themajaar Amsterdam 2013
n.a.v. de imagocampagne.
Geen nulmeting.

Nulmeting 2010: 9,6 miljoen.

BEZOEKERS INTERNATIONAAL
12% van de internationale bezoekers komt
voor een meerdaags bezoek naar
Amsterdam n.a.v. het themajaar 2013.
Geen nulmeting.

PARTICIPATIE 12%

BEZOEKERS UIT NEDERLAND
10% van de bezoekers uit Nederland bezoekt minimaal
2 culturele instellingen en wordt verleid tot een
herhalingsbezoek n.a.v. het themajaar Amsterdam 2013.
Geen nulmeting.

AANDACHT 6%

PARTICIPATIE 10%

BEZOEKERS INTERNATIONAAL
Waarderingscijfer in mate van ‘like-ability Amterdam’ is gemiddeld een 7 en de
kwalitatieve beoordeling van het culturele aanbod in het themajaar Amsterdam.
Geen nulmeting.

IMAGO 7
BEZOEKERS UIT NEDERLAND
Waarderingscijfer van het culturele aanbod in het themajaar Amsterdam 2013
is gemiddeld een 7+.
Geen nulmeting. (in BOA alleen gegevens over redenen
van bezoek en geen waardering)

IMAGO 7+
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Spreiding toeristen over
stadsdelen en metropoolregio.
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Gemiddelde besteding
per bezoeker per dag
Ned: 136, Int: 161.
Gemiddeld: 150.
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BEWONERS

INDICATOREN & NULMETINGEN
Bekendheid Amsterdam
bij intermediairs zoals
touroperators.
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77% heeft in 2012 2 of meer
culturele activiteiten ondernomen.
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Cultuurparticipatie bewoners
vergroten.

+25%

IMAGO 8
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In 2012 geven inwoners ‘hun trots’
op de stad gemiddeld een 7,9.

DOELSTELLINGEN

Waarderingscijfer in mate van ‘trots op Amsterdam’ is
gemiddeld een 8 en de kwalitatieve beoordeling van het
culturele aanbod in het themajaar Amsterdam 2013 is
gemiddeld een 7+.
Nulmeting 2012:
- Bewoners metropool geven ‘hun trots’ op de stad
gemiddeld een 7,9,
- Bewoners geven het culturele aanbod gemiddeld een 7,7.
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Actief uitdragen van
de trots op Amsterdam.

2011: 800.000
verblijfsbezoekers.

Amsterdam
als congresstad.

BEZOEKERS

- UIA plaats 11,
- ICCA: plaats 8.

INDICATOREN & NULMETINGEN
Associatie Amsterdam met
innovativiteit, creativiteit en
handelsgeest.
Gaat iom AIB.
Worden uitgevoerd.

40% van de (internationale) ondernemingen uit Amsterdam
is bekend met het themajaar Amsterdam 2013 n.a.v. de
imagocampagne.
Nulmeting 2012: 8% van de nationale respondenten
is bekend met themajaar 2013
Februari 2013: 27% van de internationale respondenten
is bekend met themajaar 2013.

AANDACHT 40%

30% van de internationale ondernemingen
participeert en/of investeert in een businessto-business-evenement gelieerd aan het
themajaar Amsterdam 2013.
Geen nulmeting.

PARTICIPATIE 30%

Waarderingscijfer in mate van ‘trots op Amterdam’ (als vestigingsstad) is gemiddeld een 8 en de kwalitatieve
beoordeling van het culturele aanbod in het themajaar Amsterdam 2013 is gemiddeld ook een 8.
Nulmeting 2012: - De nationale bedrijven van de metropool geven ‘hun trots’ op de stad gemiddeld een 7,8
- Bedrijven geven het culturele aanbod gemiddeld een 7,7
Februari 2013: - Internationale bedrijven van de metropool geven ‘hun trots’ op de stad een 7,5,
- Internationale bedrijven geven het culturele aanbod gemiddeld een 6. (41% geeft het aanbod een 8 of hoger)
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* Aantal inwoners metropool (16-60 jr) = 1, 4 miljoen
inwoners. Percentage is op basis van steekproef
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Plaats 5.
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Positie als internationaal
zakencentrum.
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Vestiging nieuwe
internationale bedrijven.

VIA THEMAJAAR 2013
OP WEG NAAR DE TOP

BEDRIJVEN

8.0
80%

25% meer inwoners associëren
Amsterdam met een van de associaties
in 2018.
(Ten opzichte van de nulmeting in 2012)
Actief uitdragen van de trots op
Amsterdam. In 2018 geven inwoners
‘hun trots’ op de stad gemiddeld een 8,0.
(Ten opzichte van nulmeting in 2012)
Cultuurparticipatie bewoners vergroten
80% heeft in 2018 2 of meer culturele
activiteiten ondernomen.
(Ten opzichte van nulmeting in 2012)

DOELSTELLINGEN

+20%

In 2018 is het aantal intermediairs
(touroperators, journalisten) dat actief
Amsterdam aanbiedt als een
bestemming waar je een keer
geweest moet zijn met 20% gestegen.

TOP10

In 2018 behoudt Amsterdam ten
minste plaats 10 in de top 10 op de
ranglijst Europese toeristensteden.

+3%

3% groei in overnachtingen per jaar.

+20%

20% stijging van de gemiddelde
besteding per bezoeker per dag in 2018.
(Inclusief inflatiecorrectie, t.o.v.
nulmeting 2012))

+25%

In 2018 bezoekt 25% meer (inter)nationale toeristen de stadsdelen buiten
het centrum en de Metropoolregio
Amsterdam. (T.o.v. nulmeting 2012)

TOP10

In 2018 staat Amsterdam in de
top 10 van de UIA ranking. In 2018
is Amsterdam van plek 8 naar plek 6
gestegen van de ICCA ranking.
(Nulmeting 2012 plaats 8)

DOELSTELLINGEN

+25%

Associatie met Amsterdam als
European Business Hub bij (inter)nationale bedrijfsleven (potentials)
neemt met 25% toe.
(T.o.v. nulmeting 2012)

100
vestigingen

Jaarlijks vestigen zich 100 nieuwe
buitenlandse bedrijven in de
Metropoolregio Amsterdam.

TOP5

Behoud van ten minste de 5e
plaats in de ranglijst aantrekkelijke
Europese Zakenstad in 2018.

