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Socialicious 

Shoppen in Deventer is een initiatief van 
online marketingbureau Socialicious, met als doel 
het presenteren van Deventer en haar bijzondere winkels 
en bezienswaardigheden. 
Onze doelgroep bestaat uit toeristen en dagjesmensen, 
maar ook uit gepassioneerde Deventenaren binnen én buiten de stad. In deze 
brochure vertellen we je graag meer over dit bijzondere initiatief.

We hebben de handen ineengeslagen met meer dan 60 ondernemers uit de binnenstad om 
Deventer op de kaart te zetten. We richten ons op de toerist en de Deventenaar, maar des te meer op jou, 
de ondernemer. Het belangrijkste doel van Shoppen in Deventer luidt dan ook: 
Het professioneel presenteren ván de binnenstad, vóór de binnenstad.

Shoppen in Deventer is een breed gedragen platform, met steun van MKB Deventer, VVV Deventer, 
Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM) en de Provincie Overijssel. 
Met steun van deze partijen en de ondernemers hebben we de slagkracht om ‘onze stad’ een waardig podium 
te bieden, waarmee we niet alleen Deventenaren en oude bekenden bereiken. De online aanwezigheid van 
Shoppen in Deventer is in het hele land zichtbaar.
 
Ben je geïnteresseerd in een lidmaatschap bij Shoppen in Deventer? Lees dan snel verder. We vertellen je graag wat 
wij voor jouw onderneming kunnen betekenen en hoe jij kunt bijdragen aan de presentatie van de stad. 
Met jouw steun maken we van Deventer een herkenbaar merk, zoals de Amsterdamse kruizen of de Brabantse ruit.



Grootse acties met een groot bereik 
SHOPPEN IN DEVENTER OP SOCIAL MEDIA

Wie lid wordt van Shoppen in Deventer, wordt vertegenwoordigd op onze drukbezochte social mediakanalen. Met 
een gemiddeld bereik van zo’n 40.000 personen per week maken we elke actie tot een succes. We vertellen je hier 
meer over de inzet van social media. 
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IN DE SPOTLIGHT 
Shoppen in Deventer is voornamelijk aanwezig op Facebook. Sinds de oprichting van de Facebookpagina zijn we 
uitgegroeid tot een levendige community met 5.000 volgers. Daarnaast is Shoppen in Deventer actief op Instagram, 
waar we een steeds groter wordende doelgroep bedienen van nieuws, acties en events in en rondom de stad. 

Naast deze nieuwsberichten promoten we elke deelnemer op Facebook. We komen bij je langs als je een bijzondere 
aanbieding of evenement hebt gepland, zodat we jouw onderneming op het juiste moment in de spotlight zetten. We 
proberen zo om elke winkel de aandacht te geven die het verdient, op het moment dat dat het beste uitkomt.

Onze deelnemers hebben een prachtig en divers aanbod aan producten en diensten. In overeenstemming met 
de ondernemer organiseert Shoppen in Deventer geregeld winacties, waarmee we de binnenstad een extra boost 
geven. We promoten de Facebookpagina, de stad Deventer en jouw onderneming in het bijzonder bij het grote pub-
liek. Sinds de oprichting hebben we al vele bijzondere acties georganiseerd, waaronder de verloting van een rondv-
lucht boven Deventer en meer recentelijk de cadeaubonnen voor de binnenstad.



Shoppen in Deventer bestaat naast de genoemde social mediakanalen uit een levendige 
website, die de stabiele basis vormt van alle online activiteiten. Naast de webshop, 
nieuwsberichten en blogartikelen over Deventer, is er voor elke deelnemer een eigen 

pagina waarop jouw onderneming aantrekkelijk wordt gepresenteerd. 

Online en offline
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De website van Shoppen in Deventer omvat veel aantrekkelijke elementen, maar de basis bestaat uit een 
overzichtelijke zoekfunctie waarin alle deelnemers zijn opgenomen. De bezoeker kiest een winkel op de 

interactieve kaart, via de handige categorieën of direct via de zoekfunctie. Daarna komt hij of zij bij de 
persoonlijke pagina van de winkel uit, waarover we je hieronder meer vertellen.

 
De website van Shoppen in Deventer bestaat daarnaast uit een actieve blogpagina waar we graag de 

diepte ingaan. We lichten bijzondere events en gebeurtenissen uit, of vertellen een krachtig verhaal over 
de rijke stadshistorie. Op deze manier bieden we interessante content aan zowel de shopliefhebbers als de 

historicus in de dop, die graag meer wil weten over het Deventer van vroeger.

ACTIEF ONLINE
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PERSOONLIJKE RUIMTE

De kern van de website bestaat uit de pagina’s van onze 
deelnemers. Wie lid wordt van Shoppen in Deventer, 
krijgt een eigen omgeving waar jouw onderneming 
wordt gepresenteerd. 
Geen zin om lange webteksten en fraai fotomateriaal 
aan te leveren? Maak je geen zorgen: Wij doen al het 
werk voor je. 

We komen bij je langs om een beeld te krijgen van jou 
en je onderneming, zodat we weten wat er uniek is aan 
jouw zaak. Daarna schrijven we een pakkend verhaal 
waarin we deze unieke kenmerken aantrekkelijk 
en vlot presenteren. De cameraploeg verzorgt het  
beeldmateriaal en legt jouw onderneming vast op 
de gevoelige plaat. Heb je ook een eigen website? 
We plaatsen de links naar je eigen website en 
Facebookpagina in deze persoonlijke omgeving. Tot 
slot worden ook de contact- en adresgegevens en de 
openingstijden vermeld.
Het mooiste van dit alles: je betaalt niets extra’s. Wie 
lid is van Shoppen in Deventer, hoeft zelf niets aan te 
leveren. Wij regelen alles voor je. Heb je toch een foto 
van een bijzonder moment of een gebeurtenis die we 
écht moeten vermelden? Je mag altijd eigen inbreng 
aanleveren.
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Merchandise en meer
Shoppen in Deventer heeft een groot aanbod merchandise voor de Deventenaar en 
toerist. Het aanbod bestaat uit onder meer diverse petten, sjaals, sleutelhangers, 
tasjes, mutsen en de inmiddels beroemde autosticker. Deze producten zijn 
verkrijgbaar in de webshop en bij VVV Deventer, maar ook bij een groot aantal 
deelnemers van Shoppen in Deventer. Ook jou bieden we de mogelijkheid om onze 
producten in het assortiment op te nemen. Je bent echter niets verplicht en maakt 
een eigen selectie uit de producten die je wil aanbieden. 
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GA MET ONS MEE!

Een lidmaatschap bij Shoppen in 

Deventer is niet duur. We rekenen 

€ 260,- per winkel, per jaar. Daar 

komen geen extra kosten meer 

bij. Dat komt neer op slechts  

€ 5,- per week! Daarvoor krijg je een 

volledige aangeklede webpagina, 

aanwezigheid op social media, veel 

online promotie en nog veel meer. 

We bieden je de vrijheid om een 

betalingsregeling te kiezen die het 

beste bij je past. Je kunt ervoor kiezen 

om per jaar of per maand te betalen.

Ben je al lid van MKB Deventer, of 

denk je eraan om lid te worden? Dan 

hebben we goed nieuws voor je. Wie 

lid is of wordt van MKB Deventer en 

Shoppen in Deventer, krijgt maar liefst 

€ 100,- korting op het lidmaatschap. 

Dat betekent dat je voor slechts € 

160,- per jaar lid bent van Shoppen in 

Deventer. 

GEEN GELD

Wie lid wordt van Shoppen in 

Deventer, krijgt het predikaat ‘Solid 

Partner’ toegewezen. Je ontvangt een 

Solid Partner-sticker om je winkel als 

zodanig te presenteren en je wordt 

opgenomen in het alsmaar groeiende 

bestand van Shoppen in Deventer. 

We gaan graag met je in overleg om 

een aanpak te kiezen die het meest 

effectief is voor jouw onderneming.

WORD JIJ 
SOLID PARTNER?

Shoppen in Deventer staat klaar om 

al je vragen te beantwoorden. We 

leggen je graag in een persoonlijk 

gesprek uit wat de kracht is van ons 

initiatief en wat we voor jou kunnen 

betekenen. Je zit nergens aan vast: 

een adviesgesprek en deze brochure 

zijn altijd geheel vrijblijvend. 

Ben je geïnteresseerd geraakt in een 

lidmaatschap? Neem dan contact 

met ons op. Dat kan via

info@shoppenindeventer.nl

of telefonisch via 06 26 13 86 69.

 We helpen je graag! 

VRAGEN? GRAAG!
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De effectiviteit van Shoppen in Deventer is bewezen: Met steun van grote partijen als MKB Deventer 
en de Provincie Overijssel en de bijdrage van de deelnemers, is Shoppen in Deventer een stabiel plat-
form met veel slagkracht. Denk je eraan om lid te worden? We leggen je uit wat de kosten zijn.

SOLID PARTNER
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Philip van Praagstraat 6
7425 RK  Deventer

06-26 13 86 68 www.shoppenindeventer.nl

Contact

Shoppen in Deventer


