Toolkit Beste Binnenstad 2022
Leiden heeft de finale van de verkiezing Beste Binnenstad gehaald! Om dit uit te dragen
slaan het Centrummanagement Leiden, Leiden & Partners en de gemeente Leiden, samen
met de binnenstadondernemers, de handen ineen om te laten zien dat Leiden de beste
binnenstad van Nederland heeft.
Hieronder lees je hoe jij kan meehelpen een succes te maken van deze campagne!
Aanleiding
In 2022 streven we ernaar om de titel ‘Leiden, finalist Beste Binnenstad’ met elkaar uit te
dragen en iedereen te laten zien dat Leiden de Beste Binnenstad van NL heeft. In 2020
participeerde Leiden in de verkiezing ‘Beste Binnenstad’, georganiseerd door een
onafhankelijk platform Binnenstadsmanagement. Dit is een kennis – en netwerkorganisatie
rondom de samenwerking in binnensteden. Doelstelling van de verkiezing is om
binnensteden vitaal, leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden. In 2020 is Leiden
samen met Tilburg uitgeroepen tot finalist Beste Binnenstad. Door de pandemie is helaas de
verkiezing stopgezet. Je leest er meer over op: https://www.debestebinnenstad.nl/deverkiezing/achtergrond
Ondanks dat is het een titel om trots op te zijn, ook als finalist! In 2022 treden we er daarom
mee naar buiten als gemeente Leiden, Centrummanagement Leiden en Leiden&Partners.
Om ook partners en ondernemers in de binnenstad de gelegenheid te geven deze titel mee
uit te dragen, hebben we deze toolkit gemaakt. Hieruit kunnen partners materialen halen en
gebruiken in hun eigen toepassingen. Mis je een toepassing? Laat het ons weten, dan kijken
we samen of het toegevoegd kan worden aan de ‘Beste Binnenstad toolkit’.
Toolkit
De toolkit wordt beschikbaar gemaakt op
https://www.centrumvanleiden.nl/campagne/beste-binnenstad/.
Hier kun je alles wat je nodig hebt in je eigen communicatiekanalen downloaden of je wordt
doorverwezen.
Logogebruik en toepassing
Leiden, finalist Beste Binnenstad heeft een eigen logo. Dat
iedereen vrij mag gebruiken in zijn/haar uitingen en
communicatiekanalen. Het logo is zowel in het Engels als het
Nederlands te downloaden in diverse varianten via deze link.

Socials
#bestebinnenstad
Wist je dat Leiden finalist is in de #bestebinnenstad verkiezing? Dat is iets om trots op te
zijn! Help je mee dit uit te dragen? Ga naar: www.centrumvanleiden.nl/campagne/bestebinnenstad/ voor meer informatie.
In de #weekvandebestebinnenstad kun je zelf ervaren dat jij in een van de beste
binnensteden van Nederland woont. Hoe gaaf is dat! Check het programma in de uitagenda:
https://www.visitleiden.nl/nl/agenda.
Waarom is Leiden eigenlijk #bestebinnenstad geworden? We geven je graag een inkijkje in
het hoe en waarom. Lees hier meer: https://www.intobusiness.nu/nieuws/leiden-finalistbeste-binnenstad.html
Heb jij ze al zien wapperen, de #bestebinnenstad banieren? Niet voor niets is Leiden finalist
#bestebinnenstad. Daar zijn we trots op! Lees er meer over op:
www.centrumvanleiden.nl/campagne/beste-binnenstad/.
Beeld – en filmmateriaal
Dat Leiden de beste binnenstad van Nederland heeft, maken we ook zichtbaar in beeld en –
filmmateriaal. Wil je graag bij je bericht een mooie foto of filmpje plaatsen? Vraag dan
toegang tot onze beeldenbank door een mailtje te sturen naar
marketing@leidenenpartners.nl en/of download de filmpjes via het Youtubekanaal Stad van
Ontdekkingen https://www.youtube.com/c/StadvanOntdekkingen.
Suggesties/inspiratie
Hoe kun je nu zo goed mogelijk deze materialen toepassen in jouw eigen communicatie? Een
paar tips/suggesties:
•
•
•

•
•
•

Stuur je een nieuwsbrief uit? Neem daar een stukje in mee over Leiden, finalist Beste
Binnenstad met een mooie foto of filmpje te downloaden via onze site.
Gebruik je socials als Instagram, Facebook en LinkedIn? In onze toolkit vind je een
frame waarin je jouw tekst kunt plaatsen!
Heb je een eigen website? Staat daar al iets over Leiden op? De sticker ‘Leiden,
finalist Beste Binnenstad’ kun je misschien een klikbaar plekje geven op jouw
homepage? Die dan doorlinkt naar een eigen landingpage erachter met meer
informatie?
Heb je ruimte om een online banner te plaatsen? Kies een banner uit onze bannerset
om in jouw nieuwsbrief of op je website te plaatsen.
Heb je papieren tassen of blanco zakjes waarmee je kleine producten verpakt? Plak
de Beste Binnenstad sticker erop!
Houd onze Beste Binnenstad Agenda in de gaten voor Beste Binnenstadactiviteiten.
Hier kun jij als binnenstadondernemer misschien op aanhaken? Met een leuke
aanbieding, actie of evenement.

