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Informatiepunt als bezienswaardigheid
Intree Dordrecht werd in eerste instantie ontwikkeld
als een van de belangrijkere marketingtools voor
Dordrecht Marketing. Door een bezoek aan het
bezoekerscentrum maken immers veel potentiële
bezoekers, bewoner en bedrijven kennis met alles
waar de stad voor staat, in haar volle breedte.
Het pand wordt echter meer beleefd als een
informatiepunt dan een bezienswaardigheid op
zichzelf, terwijl het dat wel degelijk is met zijn
bijzondere inrichting, foto- en kunstexpositites, de
maquette van de stad en de theateropstelling waar
films worden getoond en presentaties worden gegeven.
Weliswaar is Intree Dordrecht in de citymarketing van
de stad een middel en geen doel, maar toch mag beter
bekend zijn waar dit informatieconcept precies voor
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Merkatelier ??
Wat is een merkatelier?
Merkateliers zijn creatieve workshops waarin
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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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Een printcampagne in diverse media (ook outdoor)
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INSTEEK De informatievoorziening van Intree Dordrecht
is zeer breed en gevarieerd. Dat willen we beter naar voren
laten komen.
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Intree Dordrecht als
Bourgondische
route of achter de
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hulpverleningsdiensten.

