ANTWERPEN

Aan de slag met
de merkstrategie

inleiding

Binnen de bestuursperiode 2019 – 2024 stelt stad
Antwerpen zich tot doel om een onderscheidende
merkstrategie uit te bouwen. Een merkstrategie die
gedragen is door haar stakeholders en die de basis is
voor toegankelijke communicatie.
Wanneer we het over een merkstrategie
hebben, bedoelen we vooral een duidelijke
ambitie over de dingen die we doen, voor
wie we dat doen en de uitgangspunten die
daaruit voortkomen voor alle communicatie.
Het is m.a.w. de onderbouw voor alle
stedelijke projecten en geeft basisprincipes
voor onze communicatie hierover.
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Met dit document helpen we project- en
communicatiemedewerkers praktisch op
weg om keuzes te maken die vertrekken
vanuit deze merkstrategie. Het is dus
een stappenplan om een project te doen
bijdragen tot de merkstrategie van de
stad. Zo is dit document een aanvulling op
www.antwerpen.be/merkstrategie.
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I.

	WANNEER DRAAGT EEN
PROJECT BIJ TOT DE
MERKSTRATEGIE
VAN DE STAD?
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1.

Antwerpen kiest voor de uitdagende ambitie om zich te positioneren als een stad
die steeds op zoek gaat naar vernieuwing. Vernieuwing kan hierbij staan voor
(digitaal) innoveren, maar ook inzetten op duurzaamheid, renoveren, het doen
groeien van initiatieven of het doen opleven van mensen… Zo betekent het een
vooruitgang voor iedereen.

	

Het project versterkt
de ambitie van Antwerpen
om zich als vernieuwende
stad te positioneren

We vullen deze ambitie met andere woorden zo inclusief mogelijk in. Het is van
cruciaal belang dat elke B (bewoners, bedrijven, bezoekers, brains) in zijn leven
kan ervaren dat er wat beweegt in Antwerpen en dat dit kan leiden tot iets
waar hij beter van wordt. Zo creëren we kansen voor mensen en maken we van
Antwerpen de best mogelijke leef-, leer-, werk- en beleefstad.

floreren
innovatie

herwaarderen

duurzaamheid

opleving

VERNIEUWING

creatie

groei

heropbouw

renovatie
recyclage

verbetering
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2.

	

Er is een duidelijke
connectie met de drie
onderscheidende kern
waarden voor de stad

De stad kan haar ambitie om zich als vernieuwende stad te positioneren
enkel waarmaken door in te zetten op wat ons verbindt. In een stad met
meer dan 170 nationaliteiten en een superdiversiteit op het vlak van
leeftijd, scholingsgraad, gezinssamenstelling e.d., is dat noch een gedeelde
geschiedenis, noch een gemeenschappelijke afkomst of cultuur.
Wat dan wel? Hoe we in het leven staan: dat is wat ons verbindt. Deze
gedeelde mentaliteit in Antwerpen, geënt op het DNA van de stad, vatten
we samen in de volgende drie kernwaarden:
CREATIEF om het potentieel in dingen te zien.
FLAMBOYANT om zelfzeker een uniek pad te bewandelen.
DRIVE om onvermoeibaar doelen te realiseren.
Deze mentaliteit is herkenbaar bij zij die Antwerpen al in hun hart dragen.
En wekt enthousiasme op bij zij die de stad nog moeten ontdekken.
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3.

	

Het project scoort
positief op relevantie
en onderscheidend
vermogen

Om de positionering van de stad de nodige geloofwaardigheid te
bieden, kiest de stad marketing- en communicatie-uitingen die haar
merkidentiteit versterken. Hiervoor gaan we actief op zoek naar
projecten, producten of initiatieven die voldoen aan de volgende twee
voorwaarden:
1.	Het project is relevant voor de doelgroep die we willen aanspreken.
We starten met andere woorden vanuit de ontvanger en waar die
belang aan hecht.
2.	Het project is voldoende onderscheidend om de positionering
te versterken, waarbij we in alles wat we doen streven naar
vernieuwing en vooruitgang.
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3.

	

is het relevant voor minsten één B?

relevant

Het project scoort
positief op relevantie
en onderscheidend
vermogen

Op die manier slaagt de stad erin om zich met relevante én onderscheidende
verhalen te positioneren als vernieuwende stad bij haar verschillende
doelgroepen en maakt ze hiermee hun leven, hun werken, hun studeren of
hun bezoek aan de stad beter of interessanter. Hoe diverser de bewijsvoering,
hoe geloofwaardiger het merkverhaal en hoe meer ambassadeurs het zal
opleveren voor de stad.

je dreigt
inwisselbaar
te worden

wat fans
oplevert

geen
interesse

kortstondige impact.
weinig blijvend
resultaat

versterkt het ons merkverhaal? onderscheidend
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3.

	

Het project scoort
positief op relevantie
en onderscheidend
vermogen

	Onderstaande voorbeelden geven een idee van hoe het merkverhaal
tot leven gebracht kan worden
»		water-geïnspireerde events die de verbinding tussen water en de stad stimuleren
»		fiets- en wandelinitiatieven die het leven en beleven van de stad nog verbeteren;
»		zichtbaar(der) maken van de creatieve economie (mode, design, dans, muziek,
diamant,...) in de stad en ze dichter bij bezoekers, bewoners of studenten brengen;
»		initiatieven of events die mensen over leeftijd, nationaliteit, gender- en andere
diversiteit heen, verbindt;
»		een geïntegreerde wijkwerking die nieuwe kansen biedt aan bewoners
en zo unieke verhalen naar boven laten komen.
»		initiatieven die een groter en diverser publiek in contact brengen
met verschillende vormen van cultuur en podiumkunsten.
»		ideeën/methoden om mensen (bewoners, bezoekers) aan te zetten
om andere delen/wijken van de stad te ontdekken, om op ontdekking te gaan;
»		inspirerende ideeën om de diamantwereld relevant te ontsluiten
voor bezoekers of bewoners;
»		inspirerende ideeën om de invloed van Antwerpse mode op de wereld te versterken;
»		creatieve aanpak om Antwerpen als studentenstad te versterken:
»		nudging-initiatieven om bewoners en bezoekers meer te laten bewegen,
stappen of trappen ipv de auto te nemen
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II.

	WIE ZIJN DE MENSEN
WAARVOOR DE STAD
DOET WAT ZE DOET?
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B1.

	

Bewoners

Bewoners vormen de basis van de stad. Zij hebben actief gekozen om hun
leven in deze superdiverse stad uit te bouwen en zijn daarom van een niet
te onderschatten (economische) waarde en ontegensprekelijk de eerste
kerndoelgroep van de stad. Zij weten alles als eerste, zien alles als eerste, ze zijn
onze eerste stakeholders. Zonder hen geen stad.
De stad is dan ook continu op zoek om al haar inwoners een aangename plek
te bieden om te wonen, werken en vertoeven. Duurzaam wonen met optimaal
leefcomfort voor iedereen is dan ook een van de belangrijkste doelstellingen voor
harmonieus samenleven in het Antwerpen van morgen.
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B2.

	

Bedrijven

Antwerpen is een stad met een sterke track record in ondernemerschap en
innovatie. De stad is de onbetwiste economische motor van Vlaanderen, met de
tweede haven van Europa en het grootste geïntegreerde olie- en chemiecluster
in Europa. Antwerpen is het belangrijkste handelscentrum voor diamant in de
wereld, en, door haar divers en veelzijdig aanbod, de favoriete retailbestemming
in België.
Vandaag de dag schakelt de stad nog een versnelling hoger, met de sterke
groei van een ecosysteem rond digitale innovatie en de inzet op vernieuwing en
innovatie in bestaande sectoren. Dit zorgt voor de ideale voedingsbodem voor
(nieuwe) bedrijvigheid, waardoor Antwerpen haar reputatie als innovatieve
business-stad blijvend waar kan maken.
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B3.

	

Bezoekers

Antwerpen heeft jaarlijks meer dan 2 miljoen overnachtingen van vrijetijds- en
zakentoeristen. De grootste groep daarvan zijn bezoekers uit België en buurland
Nederland. Verder trekt de stad ook actief reizigers uit Duitsland, Frankrijk, GrootBrittannië, Spanje, Italië en de VS aan.
De grote troef van Antwerpen? Haar gevoel van een wereldstad op een
behapbare oppervlakte: een immens mode- en shoppingaanbod, diversiteit in
de wijken, uniek diamantverhaal, culturele, architecturale en gastronomische
rijkdom, zakelijk interessante infrastructuur en bereikbaarheid.
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B4.

	

Brains

Antwerpen telt 50.000 studenten en is daarmee de tweede grootste
studentenstad van Vlaanderen, na Gent.
Naast de exacte en toegepaste opleidingen van de universiteit en
hogescholen Artesis Plantijn, Karel De Grote Hogeschool, Thomas More
Hogeschool en Antwerp Management School, biedt Antwerpen ook zeer
unieke en gespecialiseerde opleidingen aan via de Hogere Zeevaartschool
en het Instituut voor Tropische geneeskunde.
Verder staat Antwerpen ook bekend als broedplek en thuishaven voor
creatief talent met de twee kunsthogescholen Sint Lucas School of arts en
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.
Het hoog wetenschappelijk karakter van de Universiteit van Antwerpen
slaagt er ook in buitenlandse onderzoekers aan te trekken.
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