
if then is now is een online schatkist 

van geschiedenis en cultuur met 

toeristische diensten en city- en 

regiomarketing mogelijkheden. Het is 

een rijk gevulde database, levendige 

community, én prikkelend magazine op 

één belevingswebsite bij elkaar. Met 

informatie over nu al meer dan 100.000 

personen, plaatsen en gebeurtenissen 

die iets vertellen over de relatie tussen 

vroeger en vandaag. Binnen korte tijd 

heeft if then is now duizenden mensen 

aan zich weten te binden en inspireren 

om nieuwe feiten of hun eigen visie 

te delen. Het is daarnaast ook een 

plek waar toerisme en cultuur elkaar 

ontmoeten: het verleden gaat pas écht 

voor je leven na een bezoek aan een 

stad, monument of museum, of ander 

point of interest. if then is now boort 

een groeimarkt aan van vele miljoenen 

bewoners en bezoekers, consumenten 

en bedrijven. if then is now is er als 

eerste in geslaagd om een oneindige 

hoeveelheid online informatie over kunst, 

cultuur en geschiedenis aan te bieden 

op een prikkelende en interactieve 

manier. Goed geschreven teksten en 

aantrekkelijk beeld bieden bezoekers 

een bron van informatie en inspiratie. 

Ook biedt het culturele en commerciële 

ondernemers de kans zich samen te 

presenteren. Een plek waar jong en 

oud, liefhebber en leek, wetenschapper 

en toerist samen deelnemen aan een 

cultuurhistorische ontdekkingsreis.

Do Culture Your Way
City- en regiomarketing anders

Poolse Export  |  Chopin & Mr. Polska

Waterloo  |  Napoleon & Abba

Blue jeans  |  Gold Rush & Me, Myself, Jeans



if then is now brengt online informatie over geschiedenis, cultuur en toerisme
samen. De redactie van if then is now schrijft en selecteert artikelen samen met
enthousiaste leden van de community die het steeds meer overnemen en het
vliegwiel op gang brengen.

hoe werkt het?

Alle content wordt getoond op basis 

van een koppeling tussen heden en 

verleden. Soms met een voor de hand 

liggende link, maar vaker met een 

verrassend verband. Bezoekers surfen 

van het nieuws van vandaag naar een 

vergelijkbaar bericht uit het verleden en 

van exotische oorden naar de Hollandse 

polder. Wie zelf een interessante 

aanvulling, een foto of nieuwe link kwijt 

wil, kan dat direct delen op de site en 

via social media. Aanbieders uit de 

culturele en toeristische sector kunnen 

hun evenement, product, dienst of 

tentoonstelling rechtstreeks onder de 

aandacht brengen bij gegarandeerd 

geïnteresseerde websitebezoekers. Zij 

zijn op hun beurt slechts één muisklik 

verwijderd van het samenstellen 

van een reisgids, het kopen van een 

toegangskaartje, hotelovernachting 

of stedentrip. if then is now maakt dat 

mogelijk.



if then is now wil mensen 
prikkelen met verhalen 
uit het verleden en ze zo 
bewuster maken van het 
heden. Geschiedenis en 
cultuur zijn belangrijke 
bouwstenen van een 
samenleving. In een tijd van 
vervagende grenzen en een 
overvloed aan informatie is 
het goed om af en toe stil te 
staan bij wie je bent, waar je 
vandaan komt, waar we heen 
gaan en wat ons bindt. Of het 
verhaal van uw stad of regio.

Het heden begrijpen 
door het verleden te 
beleven

•	 een culturele schatkist voor een breed publiek

•	 ruimte voor iedereen: professionals en amateurs, ‘high- 

en low brow culture’, van Hazes tot Hanzestad

•	 inspiratie tot beleven, beschrijven en bezoeken van 

geschiedenis en cultuur 

•	 ‘tailor made’ (promotie)tools voor voor steden en regio’s 

en instellingen uit toeristische en culturele sector

•	 binnen nu en drie jaar hét community-platform voor 

cultuur en toerisme 

Daarom is if then is now:

The sky is the limit



Het thema van de pagina, klik op i geeft 
toelichtende tekst  

info over blue jeans vroeger: 
achtergronden, ontstaan, 

geschiedenis VS etc. 

info over blue jeans tot 
op de dag van vandaag 

deze pagina delen op 
facebook of twitter

feedback van 
anderen 

Mode wandelroute 
in Utrecht

verwijzing naar actualiteit en info 
buiten deze site: tentoonstelling 
in Centraal Museum

Experience Display
uitgelegd



if then is now: investeren 
in samenwerking

Een miljoenenpubliek 
achter één muisklik 

Cultuur als startpunt van 
inspiratie

if then is now richt zich op inwoners en bezoekers; op iedereen met 

interesse in geschiedenis en cultuur met toegang tot het internet. 

Een doelgroep met enorme omvang, ook internationaal. Door 

de interactieve opzet bereikt u niet alleen deze zeer omvangrijke 

groep, maar ook hun vrienden en relaties met wie deze mensen hun 

ervaringen, kennis en belevenissen delen.

Geschiedenis en cultuur zijn ‘hot’. Om een idee te geven: *

•	 7 miljoen Nederlanders bezoeken minimaal 1 keer per jaar een 

museum of monument en 30% bereidt dit online voor.

•	 18 miljoen keer per jaar wordt een museum bezocht, en dat aantal 

groeit nog steeds.

•	 10 miljoen Nederlanders gaan minimaal 1 keer per jaar een  dagje 

uit met cultuur als belangrijkste oogmerk. 

•	 800.000 mensen hebben een Museumkaart in hun portemonnee.

•	 meer dan 1 miljoen jongeren hebben een CJP (Cultureel Jongeren 

Paspoort).

•	 840.000 mensen zijn lid van of actief in een historische  

vereniging  of nemen deel aan ´re-enactments´ en evenementen 

als het Romeinenfestival (30.000 bezoekers), Gebroeders van 

Limburgfestival (75.000), Justerlandfestival (7.000) of een Elf 

Fantasy Fair (23.000).

Meertaligheid van de website biedt ook mogelijkheden om de 

buitenlandse toerist te bereiken, zoals gepland in najaar 2013. 

Al meer dan 100.000 artikelen vol inspirerende informatie vormen 

samen een schatkist van cultureel erfgoed. Wie het deksel oplicht, 

krijgt toegang tot collecties van materieel en immaterieel erfgoed en 

vindt beeld, geluid en beschrijvingen van personen, gebeurtenissen 

en verhalen. if then is now biedt de mogelijkheid om tentoonstellingen, 

collecties, bijzondere arrangementen rechtstreeks onder de aandacht 

te brengen bij een gegarandeerd geïnteresseerd publiek en hen te 

inspireren tot een bezoek.

* Bronnen: SCP (AVO’83-’07),  ContinuVrijeTijdsOnderzoek NIPO/NBTC 

2010-2011, CJP, Museumvereniging

Met partners als Zoover, Dinnersite, VVV, het Amsterdam Museum, 

Nationaal Archief, Rijksmuseum, en vele andere culturele en 

commerciële partners is in september 2012 een testversie van if then 

is now online gezet.  En met succes: nog zonder enige vorm van 

actieve promotie hebben tienduizenden mensen de site inmiddels 

bezocht. De verwachting is dat dit aantal snel zal stijgen en dat if 

then is now per eind 2015 minimaal 3 miljoen bezoekers per jaar trekt 

en in het buitenland actief zal zijn.

 

Culturele inspiratie én zakelijke impuls

De huidige site is nog maar een begin. Wij bieden steden en 

regio’s een marketing en promotieplatform. Met tools om plaatsen, 

personen, gebeurtenissen en verhalen te tonen, promoten en 

van context te voorzien. if then is now wil samenwerken met 

steden en regio’s die op zoek zijn naar nieuwe manieren om zowel 

bewoners te beraken als cultuurtoeristen te bereiken. Die het 

eigen onderscheidende verhaal  willen vertellen samen met het 

publiek. Interactief en niet alleen maar zendend: dat is if then is 

now. Het brengt uw culturele identiteit onder de aandacht bij een 

gegarandeerd geïnteresseerde doelgroep.  

Word partner van if then is now en stap aan boord 

van een innovatief publieksplatform. Graag lichten 

wij in een persoonlijk gesprek ons voorstel toe. U 

kunt hiervoor contact opnemen met Menno Heling, 

initiatiefnemer en directeur van if then is now via 

06 – 31974866 of menno@ifthenisnow.nl. 

Welkom aan boord


