
Marketingstrategie STRP Festival 2021 Corona Proof 
 
1. Positionering 
In Eindhoven en in de regio is STRP een van de grotere festivals die gericht is op de relatie tussen 
technologie, design, kunst en innovatie, het is een festival dat perfect aansluit op het DNA van de 
stad en de regio. STRP ontwikkelt programma’s met een uitgesproken handtekening. Het produceert, 
en presenteert veelal nieuwe werken, na een zorgvuldige curatie en zoekt daarbij de subtiliteit, de 
poëzie, de verdieping en het experiment op.  
STRP profileert zich met een focus op digitale cultuur en presenteert een samenhangend meerjarig 
programma. Kijken met een open en kritisch optimistische houding naar de toekomst, in plaats van 
negatief of cynisch te reageren: dat leidt slechts tot nihilisme, apathie en populistisch conservatisme.  
STRP ontwikkelt toekomstgerichte scenario’s en is daarmee een antidotum tegen nostalgie. STRP is 
in doorlopende dialoog met haar publiek, met kunstenaars en partners. Hierdoor komen we tot 
noodzakelijke nieuwe ideeën, tot innovatieve concepten en verrassende inzichten die buiten onze 
bubbel liggen. 
 
2. Blended Festival  
In 2021 is het nieuwe ‘blended’ STRP Festival onsite en online in volle glorie te ervaren en deze 
blended vorm wordt uitgewerkt in zowel de marketing als in communicatie. De ambitie en het 
enthousiasme van STRP is groot; door het komende jaar in te zetten op een goede 
contentmarketingstrategie, storytelling en communitymarketing wordt er een 
professionaliseringsslag gemaakt. STRP heeft in de loop der jaren een goede basis ontwikkeld en er 
zijn duurzame samenwerkingen opgezet, nu wordt de marketing- en communicatiestrategie naar een 
hoger plan getild en te vernieuwd.  
STRP Festival 2021 is dus blended: een experimentele en originele combinatie van een onsite en een 
online festival. Er gaat een internationale expositie van 12 werken plaatsvinden, verspreid over 
meerdere kleinere locaties in de binnenstad van Eindhoven. Daarnaast wordt een innovatief online 
programma ontwikkeld en aangeboden. Dat programma bestaat onder meer uit een expo waarvan 
de meeste werken specifiek voor het scherm ontwikkeld zijn, vier STRP Scenario edities en een 
educatief programma. Het nieuwe educatieprogramma Spacemakers vormt zowel onsite als online 
onderdeel van het programma. Spacemakers daagt jongeren uit samen met een professionele maker 
toe te werken naar hun eigen artistieke eindproject.  

3. Doelgroepen 

Kern doelgroep 
De kerngroep is de belangrijkste doelgroep is omdat zij een mentaliteit, openheid en activistische 
houding heeft, die goed aansluit bij de houding die STRP in haar visie ook centraal stelt: kritisch 
optimisme. STRP wil het bereik en de betrokkenheid van met name deze groep vergroten. Doordat 
een gedeelte van de programmering online gaat, kunnen de doelgroepen wereldwijd aangesproken 
worden. De marketing zal zich concentreren op de onze internationale partners.  
De kerndoelgroep bestaat uit een generatie die geboren is tussen 1980 en 1990. Ze heeft een HBO- 
of WO-denkniveau en een sterke persoonlijke interesse in cultuur, ethiek en technologie. Ze is 
opgegroeid in de digitale wereld en is een groep die bewust bezig is met ecologische problemen, en 
andere relevante uitdagingen met betrekking tot de toekomst. Deze groep wil zich graag onderdeel 
voelen van een beweging. Social media en het internet kennen voor hen weinig geheimen. Het is een 
generatie die steeds meer te maken krijgt met de impact van technologie voor individu en 
samenleving.  
 
 
 



 
Experts  
Deze doelgroep is zowel jong als oud en is beroepsmatig, uit passie of vanuit een opleiding actief 
bezig met creatieve technologie. Ze heeft zich verdiept in de thematiek van STRP en is betrokken. 
Naast dat deze doelgroep sterk vertegenwoordigd is in Eindhoven en de regio, waar veel tech-
bedrijven zitten en relevante opleidingen te volgen zijn, is ook een groot gedeelte van deze groep 
bereid ver te reizen voor de lokale expositie en events van STRP.  
Er ligt een potentieel in zowel Engelstalige expats in Nederland, als wereldwijd publiek dat onze 
online evenementen kan gaan volgen. STRP is het platform dat met deze doelgroep kritisch kijkt naar 
de huidige ontwikkelingen rondom technologie, ethiek en geopolitieke thema’s. 
Zowel de exposities, alsmede de andere events zijn relevant voor de experts doelgroep. De 
onderwerpen van de scenario’s dienen goed afgewogen te worden om deze doelgroep aan te 
spreken.  
 
Trendsetters  
Bij deze doelgroep staat de sterke interesse in kunst en cultuur voorop, en zij bestaat uit alle 
leeftijdscategorieën. Ze zijn onderzoekend, authentiek, origineel en open-minded. Het is een groep 
die boven op de allernieuwste ontwikkelingen zit en precies weet wat er aan aanbod te vinden is. Of 
het nu gaat om klassieke muziek, geluidskunst of theater, deze doelgroep bevindt zich in de 
voorhoede. Hun grote interesse in deze disciplines zorgt ervoor dat de doelgroep openstaat voor 
nieuwe artiesten, voorstellingen of makers binnen de discipline. De Trendsetter vindt het programma 
of de line-up het belangrijkste, maar de doelgroep is ook hype-gevoelig.  
 
Onderwijsprofessionals 
STRP biedt een uitgebreid educatief programma aan voor 1000 - 1500 MBO, HBO en VO studenten 
binnen de leeftijdsgroep van 14 tot 24 jaar. Hiervoor richten we ons op de onderwijsprofessionals 
met nieuwsbrieven, een nieuw educatiegedeelte op de website en door leraren en andere contacten 
gericht te benaderen, zodat zij de studenten kunnen enthousiasmeren. 
Het agenderen van de impact van technologie en maatschappelijke issues, nieuwe 
toekomstscenario's, informeren en activeren zijn in het bijzonder van belang voor jongeren, de 
toekomstige generatie. De jongeren van nu zijn ook onze toekomstige en langdurige doelgroepen.  
 
4. Aantal bezoekers  
Bij de uitvoering van het onsite programma zijn we sterk afhankelijk van de vergunning die verstrekt 
wordt door de Gemeente Eindhoven. In die vergunning worden het maximaal aantal bezoekers per 
locatie en het totaal aantal tickets dat verkocht mag worden vastgelegd. We denken dat we 3000 
betaalde bezoekers en nog eens 3000 niet betalende bezoekers mogen ontvangen met ons onsite 
programma. Het kunstwerk in de Catharinakerk is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.  
Het is lastig in te schatten hoeveel kaarten we zullen verkopen voor ons online programma. We 
hebben nog weinig ervaringscijfers en we weten allemaal dat men niet gewend is te betalen voor 
content die online wordt aangeboden. We denken ongeveer 2000 online tickets te verkopen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Campagne STRP festival 2021  

Branding  
In 2019 en 2020 is door HeyHeydeHaas een frisse, herkenbare campagnestijl, een geheel nieuwe 
website en een aantal opvallende campagnes ontworpen om het festival en het programma op 
een consistente wijze onder de aandacht van de doelgroepen te kunnen brengen.  
In 2021 richten we onze aandacht op de doorontwikkeling van de website en de nieuwsbrief en 
een nieuwe strategie met betrekking tot de inzet van social media. Ook dit jaar ontwikkelt 
HeyHeydeHaas de campagne voor het festival. In deze campagne worden de verschillende 
activiteiten en vormen samengebracht en gekoppeld aan het thema collectiviteit.   
 
Tone of voice 
Alle algemene teksten over het festival (website, socials, info bij de tentoonstelling) worden in de 
tone-of-voice van de kerndoelgroep geschreven: toegankelijk, fris en los. De kerngroep heeft al 
enige voorkennis van de thematiek die wordt aangestipt, en is op zoek naar verdieping en 
verrijking. Deze doelgroep spreekt goed Engels. Daarnaast bedienen we ook internationale 
studenten, expats en vanwege de groei in online aanbod ook een grotere groep internationaal 
publiek. Engels is op alle platformen de primaire taal, de website en nieuwsbrief zijn tweetalig 
(Engels en Nederlands).  

 
Data en bijsturen 
Een communicatiestrategie is niets zonder resultaten. Daarom houden we via alle tools goed in 
de gaten hoe het publiek reageert op onze marketingmiddelen en passen die zo nodig aan. We 
hebben met social media bureau Afdeling Online de Google analytics goed ingericht. Vervolgens 
worden die gegevens doorgezet naar Google Data studio; een dashboard waar we kunnen zien 
hoe het publiek op onze website reageert. Ook binnen de sociale platformen kunnen we kijken 
naar bereik van posts, en zullen we blijven sturen en verbeteren. 

 
Campagnebeeld  
Er is één herkenbaar STRP campagnebeeld rondom 
het thema collectiviteit voor het complete festival 
ontworpen, met een doorvertaling naar de 
specifieke activiteiten, zodat er een samenhangende 
vormgeving ontstaat. De campagnebeelden worden 
ingezet als posts, organisch en betaald, gericht op de 
kern, experts en trendsetters groep. Ook voor de 
website, in nieuwsbrieven, op posters en 
geanimeerd willen we deze beelden gebruiken. 
 
Het thema van STRP 2021 is Collectiviteit. In de 
campagne wordt dat thema vertaald naar de slogan 
All Of Us. Het beeld en het promo-materiaal is 
ontworpen door HeyHeyDeHaas.  
 
 
Afbeelding; Draft voorbeeld Campagneposter 
 
 

 
 
 
 



Communicatiestrategie online programma 
De wereld ligt aan onze voeten! Dat was onze eerste (en voorbarige) conclusie nadat we in het 
voorjaar van 2020 vijf programma’s online aangeboden hadden. We hadden opgeteld 1949 
deelnemers uit meer dan 30 landen, met zelfs een piek van 44 landen. Europese landen, maar ook 
landen als Zuid Korea, Kazachstan, Moldavië, Mexico en Peru. Eerlijk gezegd waren we zelf ook 
verbaasd over het bereik. We weten dat we een internationaal bereik en netwerk hebben, maar we 
hadden in de communicatiestrategie nog niet gefocust op deze landen. Dat gaan we nu oppakken. 
We kijken daarbij zowel naar niet-nederlandstalig publiek in Nederland, als naar andere landen.  
 
De basisstrategie van STRP om beter en vaker ons internationale bereik te vergroten is simpel en 
haalbaar: we gaan ons netwerk optimaal inzetten en activeren. Ons internationale netwerk bestaat 
uit kunstenaars, ontwerpers, collega-instellingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, blogs en 
vlogs, platforms en uiteraard de mensen die eerder STRP online bezocht hebben.  
 
Middelen 
 
Website  
De website is het belangrijkste platform met name in de overwegings- en besluitfase van de 
customer journey. De huidige website is twee jaar geleden opgezet als een event-website met een 
link naar het ticketsysteem, en is inmiddels aangepast aan huidige normen. 
Sinds oktober 2020 is een programmapagina gecreëerd waar helder alle informatie over alle 
programma’s terug te vinden is. Via filters kan het publiek zich verder verdiepen in de verschillende 
programmaonderdelen.  
Rond het festival in 2020 zijn de eerste stappen al gezet met de ontwikkeling van een livestream 
pagina, inclusief chatfunctie die prominent de homepagina van STRP overneemt tijdens live 
evenementen. Het publiek kan live reageren, via een poll en ook door met elkaar en de sprekers te 
chatten. Door dit op onze eigen website aan te bieden stijgt het aantal websitebezoekers.  
Voor het festival launchen we nog een update van de website waarin we de livestreams meer 
verschillende vormen kunnen geven, aansluitend bij het thema collectiviteit. We brengen de dialoog 
is meerdere vormen op gang. Ook is er dan de mogelijkheid om allerlei ondersteunend materiaal, 
zoals video en audiowerken op de livestream pagina’s te plaatsen om de onderwerpen meer context 
te geven. 
Onze social mediakanalen worden actief ingezet om de livestream te promoten en achteraf 
gebruiken we videoplatform Vimeo als kanaal om de livestreams te documenteren en naar te kunnen 
linken. 
We merkten dat de doelgroep ook behoefte had aan meer inhoudelijke informatie. Daarvoor is op de 
website een onderdeel toegevoegd waar specifieke content geplaatst is, genaamd Projecten. Je kan 
hierbij denken aan een essay over een onderwerp aansluitend op een festivalprogrammaonderdeel, 
een verdieping over een actueel thema of een podcast met een Scenario spreker.  
Het doel voor 2021 is om het aantal bezoekers van de website (gemiddeld zo’n 75.000 per jaar) te 
laten groeien met zo’n 25%.  
 
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn 
We hebben 22.586 volgers op Facebook, 3.500 op Instagram en 4.347 op Twitter. 
Sinds oktober posten we regelmatiger, 2 a 3 keer in de week, waardoor we goed in het algoritme van 
de verschillende systemen meegaan. Voor de festivalcampagne hogen we deze frequentie op en 
voegen we stories toe. Naast de reguliere posts zetten we betaalde posts in. Die kunnen we namelijk, 
afhankelijk van kanaal,  richten op specifiek publiek aan de hand van geografische kenmerken en 
interesses. We kiezen een aantal internationale hubs als focus. In de campagneperiode, tussen 1 april 
en 1 juni, werken we met 2 fases. In de eerste fase zijn posts vooral bedoeld om de bekendheid en 
om het verhaal te vertellen over de verschillende onderdelen van het festival.  



In de tweede fase zijn posts erop gericht om het publiek te overtuigen een ticket te kopen. Deze 
fasering is een beproefde methode binnen online marketing (aida), zodat je publiek eerst 
interesseert, meekrijgt in je verhaal en vervolgens conversie laat maken op tickets. 
In ons huidig jaarprogramma hebben we Scenario’s, praatprogramma’s waarin we de dialoog 
aangaan met publiek. Op dit moment trekken de online Scenario’s een internationaal publiek; zowel 
kritisch, bewust nederlandstalig publiek, de internationale community in Nederland, en 
internationaal publiek uit tot wel 44 landen. We merken dat dit publiek zich vaak op LinkedIn 
bevindt; een kanaal dat oorspronkelijk wordt ingezet voor meer professionele doeleinden. Dit kanaal 
past erg goed bij STRP’s kritisch, optimistische houding over technologie, de toekomst en 
sociologische ideeën en idealen. Door hier actief aanwezig te zijn met specifieke posts verbreden we 
onze scope.  
We bieden zowel het online STRP Festival, met het platform, de digitale werken en de BOT tour aan, 
naast de fysieke expo’s en Scenario’s van het festival. Daarnaast gaan we de kunstenaars in onze 
exposities actief verzoeken om STRP Festival mee te promoten via alle sociale kanalen, zodat we een 
enorm bereik krijgen. 
 
Nieuwsbrief 
We hebben ruim 10.000 nieuwsbrief abonnees, waarvan ruim een kwart internationale abonnees. 
Deze nieuwsbrief is opgeschaald naar een maandelijkse frequentie met een betere vormgeving. Voor 
het festival wordt er nog een extra editie uitgestuurd met een speciale plek voor het Online platform 
en de zes born digital werken en de online BOT tour. 
 
Pers 
STRP heeft in de jaren een flinke lijst aan perscontacten opgebouwd, zowel nationaal als 
internationaal. Het gaat hier om kranten, platformen, journalisten en relevante magazines. Ons 
bestand bestaat uit ruim 1.600 contacten, die we benaderen met enkele persberichten. Daarnaast 
gaan we de belangrijke contacten ook actief telefonisch benaderen. We hebben gemerkt dat het 
inzetten van persoonlijk contact namelijk het beste rendeert. 
 
Partnerships met Internationale partners 
Partnerships zijn erg belangrijk in het bereiken van nieuwe publieksgroepen, zo zoeken we altijd ook 
op het vlak van communicatie de samenwerking op met onze programmapartners maar ook met 
locatiepartners. Zo wordt er veel kennis en ervaring uitgewisseld, wat wederzijds tot inzicht en groei 
in het bereik leidt. Daarnaast werken we ook samen met relevante partners en platformen zoals de 
BIZ ondernemersvereniging en de citymarketeers Eindhoven 365. Ook internationaal zoeken we de 
samenwerking op, zoals met gespecialiseerde blogs als We Make Money Not Art.   
Een persoonlijke mail naar onze internationale contacten en organisaties met de vraag of zij actief 
onze online programma’s willen promoten. In ruil daarvoor promoten wij hun events, op momenten 
dat zij daarom vragen. Wij zien samenwerking als een enorme kans en niet als een bedreiging, en 
tippen nu ons publiek al met events van externe organisaties. 
 
Free publicity  
Daarnaast wordt ingezet op free publicity op platforms die aansluiten bij de doelgroepen zoals: Vice, 
We Are Public, Volkskrant, NRC, Parool, Vrij Nederland, See All This, Metropolis M en VPRO 
magazine.  
 
 
 
 
  



6. Publieksonderzoek  
 
Klassiek onderzoek 
In 2020 is er geïnvesteerd om kennis over publieksonderzoek binnen het marketing- en 
communicatieteam te vergroten. Goede analyses van metingen en publieksonderzoek zijn 
ontzettend belangrijk, juist ook voor de ontwikkeling van een goede content strategie. Waar nodig 
wordt ook de hulp ingeschakeld van specialisten, die op de hoogte zijn van de laatste nieuwe 
technieken en veranderingen in tooling. Er wordt tijdens STRP Festival 2021 een ‘klassiek’ 
publieksonderzoek uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect, in de vorm van 
een enquête die achteraf per mail naar de STRP- bezoekers wordt gestuurd.  
 
Impact onderzoek 
Vanaf 2021 werken we toe naar een goede methode om de impact van het STRP-programma op een 
langere termijn te kunnen onderzoeken. Hiervoor gaan we samenwerken met een gespecialiseerd 
bedrijf zoals Cigarbox. De resultaten van de verschillende onderzoeken zijn een belangrijke factor in 
de ontwikkeling van STRP op alle vlakken, van de marketing en communicatiestrategie tot de 
ontwikkeling van nieuwe programma’s. 
 
7. Stakeholdersanalyse 
 
Stakeholdersanalyse 
Voor STRP festival hebben we te maken met verschillende stakeholders. We hebben een analyse 
gemaakt van de verschillende partijen en hun invloed en houden hier rekening mee in de 
communicatie naar die partijen. 
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