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Investeren in de basis
Zowel vanuit de gemeente als door ondernemers
en culturele instanties zijn al veel initiatieven
ontwikkeld om het centrumgebied van Dordrecht te
ondersteunen in haar ambities. Zo heeft de openbare
ruimte een flinke facelift gekregen en wordt, al dan
niet op grond van nieuwbouw en herontwikkeling,
de vestiging van enkele grote retailondernemingen
verwacht. Hierdoor zal de aantrekkingskracht van
het gebied een flinke impuls krijgen. Veel aandacht
is er op beleidsniveau voor de totstandkoming van
een gevarieerd winkelaanbod in alle segmenten, een
hogere vastgoedkwaliteit en logische looproutes.
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Ook de diverse entrees van het gebied, zoals
parkeergarages en de haltes van de waterbus en
ander openbaar vervoer spelen een belangrijke rol.
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Merkatelier ??
Wat is een merkatelier?
Merkateliers zijn creatieve workshops waarin
typisch Dordtse projecten centraal staan. Met als
leidraad de merkwaarden van het merk Dordrecht
wordt in brainstormsessies gezocht naar een
doelgerichte profilering van deze projecten. Dit
resulteert meestal in een aanzet voor enkele
aansprekende campagneideeën, die niet zelden
daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.
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Couleur locale als trekker
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INSTEEK Het grootregionale publiek is niet bekend met
het brede aanbod van de binnenstad; het niveau van het
winkelbestand, het culturele aanbod en de variatie en sfeer van
de horeca. Deze optelsom moeten we dus in beeld brengen.
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VOOR WIE? Inwoners van Dordrecht

VOOR WIE? Inwoners Dordrecht en

INSTEEK Dordrecht heeft een rijk gesorteerde coleur locale,

overige Drechtsteden

met zelfstandige detaillisten die zich in hun eigen niche duidelijk
onderscheiden. Deze authenticiteit is bruikbaar als trekker voor het
winkelend publiek.

