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“Met de tuin kunnen we de wereld veranderen.. we zullen het
dan wel anders en vooral ook samen moeten gaan doen!”
Ben van Ooijen

WELKOM IN
APPELTERN
De Tuinen van Appeltern is hét tuininspiratiepark van Nederland.
Niet alleen bieden wij interessante informatie over tuinieren,
tuinaanleg en tuintrends, Appeltern is ook een gezellig dagje uit!

DIRECTEUR

BEN VAN OOIJEN
Ruim 30 jaar geleden begon Ben van Ooijen
'De Tuinen van Appeltern'. In Appeltern probeert
hij het liefdesvirus voor de tuin over te brengen
aan de jaarlijks 100.000 parkbezoekers. Ben denkt
dat zo’n 80% van de tuinbezitters geen optimale
band heeft met hun tuin.

Het park is ruim 20 hectare groot en telt inmiddels meer dan 200
verschillende voorbeeldtuinen. De meeste hebben we zelf bedacht,
maar er zijn ook veel tuinen van bekende tuinarchitecten en
Appeltern Inspiratiepartners. De Tuinen van Appeltern veranderen
elke dag. Steeds worden weer nieuwe tuinen aangelegd en worden
nieuwe producten en planten toegepast.

Jouw product of dienst in de schijnwerpers!
Naast het tuininspiratiepark heeft Appeltern een grote informatieve
website met webshop. Hier bieden we de consument tuinadvies en
de leukste/beste tuinproducten aan.
Appeltern legt overal verbindingen. We koppelen al het zichtbare in
het park aan extra uitgebreide informatie op onze website en
omgekeerd. We brengen de geïnteresseerde ‘zoeker’ of ‘vrager’ in
contact met het juiste product of dienstverlener. We vertellen je
graag hoe je deel kunt nemen op dit Appeltern platform.
Je kunt met De Tuinen van Appeltern samenwerken als:

(0487) 54 17 32
WWW.APPELTERN.NL
BENVANOOIJEN@APPELTERN.NL
WALSTRAAT 2A, 6629 AD
APPELTERN
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Met het platform van De Tuinen van Appeltern (parkbezoekers, website, webshop,
nieuwsbrief en social media) bereiken we maandelijks 200.000 tuinliefhebbers!
De Tuinen van Appeltern is, met 100.000 bezoekers, het grootste tuininspiratiepark van
Nederland. Honderden tuinproducten worden tentoongesteld in de ruim 200 inspiratietuinen. Jaarlijks vernieuwen we een aantal van onze inspiratietuinen, zodat er altijd
ruimte is om nieuwe tuinproducten en/of diensten toe te passen of tentoon te stellen.
Graag ook brengen we iedereen die op zoek is naar inspiratie en informatie in
verbinding met onze Appeltern Tuinexperts om hen daarbij te helpen.

Welke mensen bezoeken De Tuinen van Appeltern?
Welgestelden, het landelijke gezinsleven, succesvolle gezinnen en traditionalisten.
Het zijn voornamelijk mensen die verhuizen, mensen die hun tuin verbouwen of
mensen die hun huidige tuin willen laten veranderen. Zij hebben behoefte aan
inspiratie, informatie en advies. Daarnaast bezoeken steeds meer starters ons park.

COMMUNICEER
MET RUIM 200.000
TUINLIEFHEBBERS!
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EXPOSEREN
IN APPELTERN IS
EEN TOTAALCONCEPT
De Tuinen van Appeltern is al meer dan 30 jaar lang een autoriteit op tuingebied!
Met een inspiratiepark, een website, een webshop én ruim 200 aangesloten
groenbedrijven is De Tuinen van Appeltern een bijzonder concept om in te participeren.

Tien redenen om deel te nemen
1. Appeltern is een uniek tuinplatform;
2. Deelname biedt meetbaar rendement;
3. Bereikt ruim 200.000 tuinliefhebbers per maand;
4. Ruim 25.000 fans op diverse social media kanalen;
5. Meer dan 45.000 nieuwsbriefabonnees;
6. Aandacht van regionale én landelijke media;
7. Veel mogelijkheden om te adverteren;
8. Bijzondere autoriteit online en offline;
9. 200 groenbedrijven gaan je voor;
10. Appeltern loopt al ruim 30 jaar voorop!
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HET INSPIRATIEPARK
De Tuinen van Appeltern is, met 100.000
bezoekers, het grootste tuininspiratiepark van
Nederland. Honderden tuinproducten en
diensten worden geëtaleerd in de meer dan
200 inspiratietuinen.
Jaarlijks vernieuwen en actualiseren we een
aantal van onze inspiratietuinen. Hierdoor
onstaat er ruimte om nieuwe tuinproducten
en/of diensten toe te voegen.
4.5

4.3

5

7,9

Hoewel ons bereik op internet veel groter is, blijft ons
park de basis van ons voorlichtingsconcept. Het blijft
belangrijk om zaken in de praktijk te kunnen zien en
ervaren. Bovendien kunnen we aan de hand van de
praktijkconstructies en -methodieken beter uitleggen
in workshops en cursussen. De Appeltern Tuinexperts
bemannen er om de beurt hun eigen adviesbalie.

Kerngetallen 2019
• We begroetten 100.000 parkbezoekers;
• We hebben inmiddels 200 inspiratietuinen;
• We werken samen met ruim 160 exposanten;
• We werken samen met ruim 40 hoveniersbedrijven.
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WE BIEDEN EEN PLATFORM
WAT JOUW PRODUCTEN EN
EXPERTISE IN DE MARKT ZET

Hoe zijn jouw producten en/of diensten
zichtbaar in Appeltern?
• Je product en/of dienst krijgt een plaats in het inspiratiepark en op Appeltern.nl;
• Producten moeten passen in de sfeer en bij het verhaal van de betreffende tuin;
• Voor jouw product of dienst worden tuinadviesartikelen geschreven voor op de website;
• De tuinaanleg rondom het product verzorgen wij;
• De plaatsing of constructie van het product verzorg jij als exposant;
• Het onderhoud van de tuin verzorgen wij;
• Het technische onderhoud is voor rekening voor jou als partner;
• Wij zorgen voor de verbinding tussen de praktijk in het park en de digitale informatie op Appeltern.nl.
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Het proces
• Je product of dienst wordt opgemerkt in het park of Appeltern.nl;
• In het park ontvangt iedere bezoeker je contactgegevens;
• Extra informatie over het product en dienst zijn direct bereikbaar via smartphone;
• Elke tuin is in het park digitaal ‘oproepbaar’ met alle planten, producten, ontwerp etc.;
• De digitale informatie en inspiratie zijn altijd gekoppeld aan je contactgegevens;
• Fysieke bezoekers en digitale lezers kunnen dus direct contact leggen via Appeltern.nl;
• De digitale productinformatie en inspiratie leidt ook naar onze webshop;
• Bezoekers op Appeltern.nl worden gewezen op de praktische toepassingen en beleving in het park.

RUIM 200 PRODUCTPARTNERS
EN DIENSTVERLENERS
GINGEN JE VOOR!
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SMARTPHONE
Bij bijna iedere inspiratietuin in De Tuinen van Appeltern staat
een informatiebord. Op dit bord staat een inleidende tekst,
een plattegrond én er staat een nummer op.
Wanneer een geïnteresseerde bezoeker met zijn of haar telefoon
naar de mobiele website Appeltern.nl/Tuin gaat, vult hij/zij
vervolgens het nummer van de betreffende inspiratietuin in en
ziet dan op het scherm direct alle (product)informatie!
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Voordelen
• Direct productinformatie opvragen of opslaan.
• Alle stappen van consument zijn meetbaar.
Nadeel
• Batterij- en dataverbruik voor parkbezoekers.
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Voordelen

• Iedere bezoeker krijgt een gratis parkbrochure.
Nadelen

• Slecht meetbaar doordat het een papieren uitgave is.

Elke bezoeker ontvangt een gratis parkbrochure met daarin
natuurlijk de plattegrond, maar ook alle contactgegevens van
jou als productaanbieder of dienstverlener.
We laten de bezoeker in de brochure ook zien hoe hij ter plekke
met zijn of haar smartphone al meer gegevens kan krijgen en
contact kan leggen.
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PAGINAWEERGAVEN

Appeltern.nl is met 2.100.000 unieke bezoekers en 8.900.000 paginaweergaven per jaar één van de meest
bezochte sites voor tuinvoorbeelden, tuinadviezen en tuinproducten in Nederland!
Ons team zorgt er samen met alle productpartners voor dat de content wekelijks wordt uitgebreid en versterkt. Het gaat
om actuele kennis, om aanpak en constructie, maar ook om inspiratie met steeds de nieuwste producten en creatieve
hulptroepen.
Een samenwerkingspartner krijgt op Appeltern.nl ruimte in de secties ‘Tuinadviesartikelen’, ‘Inspiratietuinen’
en in onze (partner)webshop(s).

Hoe komen bezoekers op onze website?
Iedere dag oriënteren miljoenen potentiële kopers zich op het internet op de aanschaf van producten en diensten.
Direct

Organic Search
86,2%
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Social
8,4%

Other
2,3%

1,7%

Referral
1,4%

APPELTERN
TUINADVIES
De tuinadviessectie op onze website wordt veel bezocht.
Dit jaar waren er meer dan 700.000 paginaweergaven.
Een tuinadvies artikel is bedoeld om zoveel mogelijk te
inspireren en te informeren over jouw product of dienst.

Kerngetallen 2019
• 772 adviesartikelen;
• 1.154.910 paginaweergaven;
• 1.027.538 unieke paginaweergaven;
• Bezoekers kijken gemiddeld 02:34 minuten
naar een tuinadviespagina.

Wij schrijven de verhalen op basis van jouw input aan
teksten, praktische informatie, foto’s en filmpje.

Kerngetallen 2019

Alle in het park aangelegde tuinen zijn hier te zien met overal
het verhaal achter het ontwerp, de materialen, de planten, het
ontwerp en meerdere foto’s. Bij de inspiratietuinen wordt ook
verwezen naar de ontwerper, de leverancier, de webshop en
de organistie die meegedacht heeft in het ontwerpconcept.
In het park en dus ook op deze website zijn meer dan 200
inspiratietuinen te zien.

• 253 inspiratietuinen;
• 711.956 unieke bezoekers;
• 407.912 paginaweergaven;
• Bezoekers bekijken gemiddeld 46 seconden
naar een digitale inspiratietuin.

Naast de inspiratietuinen zijn ook de andere items uit ons park
zoals de ‘Nationale Vaste Plantentuin’, ‘Schilderen met Planten’
en ‘De Wilde Weelde Wereld’ uitgebreid te zien op Appeltern.nl.

APPELTERN
WEBSHOP
Onze webshop geeft een beeld van het leveringsprogramma
van onze partners. In overleg maken we een selectie van het
totaal aanbod. Er gelden specifieke aanlever- en deelnamevoorwaarden.

Kerngetallen 2019
• 21.507 tuinproducten;
• 1.911.159 paginaweergaven;
• 1.511.759 unieke paginaweergaven;
• 5.638 bestellingen behandeld;
• Bezoekers kijken gemiddeld 01:38 minuten
naar een tuinproduct.

Van de geselecteerde producten is alle informatie te lezen,
zoals maatvoering, prijzen, kleuren, prijzen etc. etc.
Uiteraard worden de nodige foto’s getoond en wordt er ook
doorverwezen naar de tuinadviesartikelen op Appeltern.nl.
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Instagram.com/DeTuinenvanAppeltern
Facebook.com/DeTuinenvanAppeltern
Twitter.com/Appeltern
Linkedin.com/company/De-Tuinen-van-Appeltern

APPELTERN
SOCIAL MEDIA
We bereik meer dan 150.000 social accounts per maand! De Tuinen van Appeltern verstuurt honderden
berichten per jaar en probeert daarbij steeds in te spelen op de actualiteit.
Bij een aantal deze uitingen lichten we productpartners of haar producten uit. In samenwerking bestaat er ook de
mogelijkheid om gezamenlijk berichten te schrijven en deze te tonen aan onze volgers via de verschillende kanalen.
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Volgers per platform

Leeftijd van volgers

Geslacht van volgers

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Youtube

18 - 24 jaar
25 - 34 jaar
35 - 44 jaar
45 - 54 jaar
55 - 64 jaar
65+

Vrouw
Man

17.652 volgers
6.159 volgers
2.049 volgers
357 volgers
329 abonnees

2%
10%
16%
29%
26%
16%

74%
26%

detuinenvanappeltern

94 vind-ik-leuks
detuinenvanappeltern

#genieten #uitje

detuinenvanappeltern

238 vind-ik-leuks
detuinenvanappeltern

#daglelie #wauw

detuinenvanappeltern

541 vind-ik-leuks
detuinenvanappeltern

#blijebij #bzzzz

detuinenvanappeltern

133 vind-ik-leuks
detuinenvanappeltern

#closeup #butterfly

detuinenvanappeltern

87 vind-ik-leuks
detuinenvanappeltern

#liefdesbankje #love

detuinenvanappeltern

417 vind-ik-leuks
detuinenvanappeltern

#bloedgras #siergras

detuinenvanappeltern

15 vind-ik-leuks
detuinenvanappeltern

#groendak #green

detuinenvanappeltern

105 vind-ik-leuks
detuinenvanappeltern

#houthaard #corten

detuinenvanappeltern

87 vind-ik-leuks
detuinenvanappeltern

#kunst #art #statue
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SAMENWERKEN ALS
APPELTERN PRODUCTPARTNER
Bij een samenwerking als Appeltern Productpartner gaan we uit van een samenwerkingsverband van ten minste 3
jaar. Mocht je alles nog eens rustig na willen lezen, neem dan even een kijkje op Appeltern.nl/samenwerken, hier
worden alle samenwerkingsmogelijkheden nog eens duidelijk uitgelegd.
Bij een samenwerking als ‘Appeltern Productexposant’ gaat het om producten of een productgroep. Het zijn de materialen
waarmee mensen een tuin kunnen maken of inrichten. Het kan dan puur om constructiemateriaal gaan zoals lijmen of
fundatiepalen, maar ook om tuinafscheidingen, bouwwerken, meubels en techniek. Eén of meerdere producten krijgen per
saldo een plaats in één of meerdere tuinen in ons park.
Niet elk product wordt zomaar toegelaten op ons podium. We houden rekening met toegevoegde waarden, de reeds aanwezige
‘Appeltern Productpartners’ en complexiteit bij toepassing.
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APPELTERN

BASIS

PREMIUM

1 - 4 TUINPRODUCTEN
UIT 1 PRODUCTGROEP

MEER PRODUCTEN

15 ENTREEBEWIJZEN

MEER ENTREEBEWIJZEN

Productpartner
OFFLINE

PARKEXPOSITIE
OFFLINE

PARKBROCHURE
OFFLINE

ENTREEBEWIJZEN
ONLINE

PARTNERPAGINA
VERBINDING MET
INSPIRATIETUIN

ONLINE

PRODUCT OF DIENST IN
DIGITALE NIEUWSBRIEF

ONLINE

ONLINE

TUINADVIESARTIKEL

1 TUINADVIESARTIKEL

MEER TUINADVIESARTIKELEN

5 - 10 TUINPRODUCTEN

MEER TUINPRODUCTEN

SOCIAL MEDIA

1 BERICHT/POST

MEER BERICHTEN/POSTS

PRIJS PER JAAR

€ 1500

ONLINE

PRODUCT(EN) IN WEBSHOP
ONLINE

LET OP: Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

v.a.

€ 1500

Premium mogelijkheden in detail
Als premium productpartner heb je meerdere mogelijkheden om je product of dienst extra onder de aandacht te brengen.
OFFLINE

EXTRA ENTREEBEWIJZEN
ONLINE

EXTRA TUINADVIESARTIKELEN
ONLINE

BERICHT OP SOCIAL MEDIA
ONLINE

BERICHT IN NIEUWSBRIEF
ONLINE

EXTRA PRODUCTEN IN WEBSHOP

Als ‘Appeltern Productpartner’ krijg je jaarlijks vijftien
entreebewijzen, het is mogelijk dit aantal uit te bereiden.

€ 5,-

per entreebewijs

Om via Google (organisch) en op Appeltern.nl beter gevonden
te worden, kunnen we extra artikelen (her)schrijven.

€ 250

Verspreid een bericht via de Social Media kanalen van
De Tuinen van Appeltern, we hebben ruim 25.000 volgers!

€ 350

Deel jouw laatste nieuws met de ruim 40.000 digitale
nieuwsbriefabonnees van De Tuinen van Appeltern.

€ 350

In overleg plaatsen we extra producten op onze webshops,
het aantal producten hangt wel af van de gemaakte afspraak.

€ 500

per artikel

per bericht

per bericht

richtprijs
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SAMENWERKEN ALS
APPELTERN TUINEXPERT
Bij een samenwerking als ‘Appeltern Productpartner’ gaan we uit van een langdurige
samenwerking. Mocht je alles nog eens rustig na willen lezen, neem dan even een
kijkje op Appeltern.nl/samenwerken.
De ‘Appeltern Tuinexpert’ wordt zowel in het park als op ons digitale podium aanbevolen
aan iedereen die op zoek is naar vakkundige een creatieve hulp bij het ontwerp, de aanleg
en verzorging van hun tuin. Om als Appeltern Tuinexpert te kunnen deelnemen, moet je
als bedrijf aan bepaalde kwalificaties voldoen. Voor een ‘Appeltern Tuinexpert’ is een
samenwerking met De Tuinen van Appeltern een aansprekend instrument om
relaties te werven en te verzorgen.

8,7
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ruim 1500 reviews

BASIS
OFFLINE

OPNAME IN APPELTERN PARKBROCHURE
OFFLINE

50 ENTREEBEWIJZEN VOOR APPELTERN

50 ENTREEBEWIJZEN

OFFLINE

EXTRA EXPOSURE IN APPELTERN
OFFLINE

DEELNAME AAN ACTIVITEITEN

APPELTERN

ONLINE

Tuinexpert

PROFIELPAGINA OP APPELTERN.NL
ONLINE

ONTWERP

PROFIELPAGINA OP TUINGELUK.NL

AANLEG
INRICHTING

ONLINE

TONEN/TOEVOEGEN NIEUWSBERICHTEN

ONDERHOUD

ONLINE

TONEN/TOEVOEGEN TUINVOORBEELDEN

€ 1750

PRIJS PER JAAR
LET OP: Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Optionele modules
Als ‘Appeltern Tuinexpert’ heb je meerdere mogelijkheden om je bedrijf en diensten extra onder de aandacht te brengen.
Daarnaast ontzorgen we je ook graag door bijvoorbeeld het verzenden van een digitale nieuwsbrief.
PROMOTIEMATERIAAL
PAPIEREN TUINNIEUWS
DIGITALE TUINNIEUWS
KLANTENVERTELLEN
EIGEN WEBSHOP

OFFLINE

OFFLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Het is mogelijk om, tegen betaling, promotiemateriaal aan te vragen.
Per kwartaal versturen we ‘Papieren Tuinnieuws’ naar jouw klanten.

Te bestellen
tegen kostprijs

€ 1,50

per verzendadres

Maandelijks versturen we ‘Digitaal Tuinnieuws’ naar jouw klanten.

€ 100,-

Bedrijfsbeoordelingen worden weergegeven op alle digitale profielpagina’s.

€ 180,-

Als ‘Appeltern Tuinexpert’ is het mogelijk een kopie-webshop af te nemen.

€ 250,-

per jaar

per jaar

per jaar
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SAMENWERKEN ALS
APPELTERN INSPIRATIEPARTNER
Je wordt ‘Appeltern Inspiratiepartner’ als je bereid bent een nieuwe tuin naar eigen idee en inzicht aan te leggen in
De Tuinen van Appeltern. Die tuin moet vervolgens natuurlijk wel van toegevoegde waarde zijn voor het park en
constructief van hoogwaardige kwaliteit zijn. Een inspiratietuin blijft 5 jaar liggen en via onderliggende website is
er veel exposure voor de ontwerper en deelnemende leveranciers. Kijk ook eens op Appeltern.nl/samenwerken!
Een ‘Appeltern Inspiratiepartner’ betaalt geen deelnamekosten. We beschouwen de aanleg van de inspiratietuin als een bijdrage
in natura. De partner is immers verplicht de aanleg en inrichting voor eigen rekening te nemen. Ook is een jaarlijkse controle
verplicht t.a.v. constucties, beplantingssamenhang en algehele uitstraling.

• Ieder jaar 15 entreekaarten
• Vermelding in parkbrochure
• Bord bij inspiratietuin
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• Een inspiratietuin op Appeltern.nl
• ’Appeltern Inspiratiepartner’ logo gebruik
• We leggen verbinding met leveranciers

• Eigen digitale partnerpagina
• Actiemogelijkheden met park

SAMENWERKEN ALS
APPELTERN EDUCATIEPARTNER
Een ‘Appeltern Educatiepartner’ helpt ons en ook alle andere samenwerkende partijen om het podium Appeltern
nog mooier, groter en actueler te maken. Door specifieke expertise op het gebied van onderwijs, natuur,
beplanting, klimaat, techniek of duurzaamheid helpen ze ons en onze bezoekers met content en presentaties.
Kwekers, scholen, maar ook stichtingen en samenwerkingsverbanden participeren als ‘Appeltern Educatiepartner’.
Een ‘Appeltern Educatiepartner’ is weliswaar vergelijkbaar met de andere partners, maar wijkt daar ook vanaf. Soms zijn er
bijvoorbeeld geen producten of diensten en gaat het puur om vakkundige of wetenschappelijk inbreng.
Vaak dienen ze vooral een maatschappelijk belang. Er wordt ook niet standaard een bijdrage gevraagd omdat veel instanties
per saldo geen commercieel doel dienen. Afhankelijk van de partij die zich aandient, maken we onze afspraken dus op maat.

• Gratis entreekaarten of toegangsregelingen voor leden/lezers
• Vermelding in de parkbrochure
• Eigen partnerpagina

• Gerelateerde tuinadviesartikelen
• Verbondenheid aan tuin of parkonderdeel
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ZAKELIJKE ARRANGEMENTEN
IN APPELTERN
Gebruik De Tuinen van Appeltern als je eigen showroom! We hebben graag zoveel mogelijk reuring in ons park en zijn
daarom extra gastvrij voor onze partners, hun relaties en nog te werven relaties.
Doe maar net of De Tuinen van Appeltern van jezelf zijn en je komt al snel tot leuke ideeën. We organiseren graag dealerdagen of
speciale ontvangsten. Je zou op bepaalde dagen bijvoorbeeld je product kunnen testen of presenteren. Maar je kunt ook een
arrangement bedenken met bijvoorbeeld entree, koffie & thee om je relaties te verwennen terwijl ze naar je product komen kijken.
We denken graag mee in acties, vrijkaarten, zaalgebruik, buffetten, etc. omdat ook wij, zoals gezegd,
gebaat zijn bij meer tevreden bezoekers en exposanten! Een event wat wij zelf organiseren en je niet
zou mogen missen als je hoveniers en ontwerpers wilt bereiken, is ‘MEET & GREET’ in oktober.
Kijk voor meer informatie over dit event op Appeltern.nl/meetandgreet

VOORBEELD

&

MEET GREET
TUIN PARK

BASIS

PREMIUM

50% KORTING

GRATIS ENTREE

OFFLINE

ENTREE VOOR GASTEN
OFFLINE

GRATIS PARKEREN
OFFLINE

GRATIS ZAALHUUR

Bedrijfsarrangement op maat
Voor een bedrijfsarrangementen op maat kijk je op Appeltern.nl of neem je contact op met onze afdeling activiteiten.
Onze afdeling activiteiten is te bereiken via activiteiten@appeltern.nl, of je kunt bellen met 0487-579240.
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EEN AANTAL VAN ONZE

PARTNERS

22

Walstraat 2a, 6629 AD, Appeltern
Gelderland, Nederland
+(031) 0487 541732
info@appeltern.nl
APPELTERN.NL/SAMENWERKEN

