
 
 

  
 

  

Maandelijks publiceert het social media bureau We Like Travel zijn ranking van de meest 
succesvolle Franse bestemmingen op het gebied van social media. Na meer dan een jaar 
op het podium te hebben gestaan van de meest actieve Franse regionale bestemmingen 

https://we-like-travel.com/etudes-et-barometres/barometres/


op sociale netwerken, sluit de bestemming Côte d'Azur het jaar 2022 prachtig af door in 
december opnieuw de 1e plaats op het podium te winnen. 

Dit resultaat is het resultaat van de herpositionering van de #socialmedia 
#CotedAzurFrance-strategie van de CRT Côte d'Azur France: nieuwe redactionele 
strategie, nieuw grafisch handvest en nieuwe inhoudsformaten, wekelijkse rapporten ter 
plaatse in nauwe samenwerking met de Côte d' Azur-toerisme, een wervingsstrategie voor 
meerdere markten die zijn vruchten afwerpt, een beleid van hypergesegmenteerde sociale 
advertentiecampagnes ten voordele van onze gebieden en de promotie van ons aanbod 
van affiniteitstoerisme…. 

Om deze maandelijkse ranglijst vast te stellen, definieert We Like Travel een prestatiescore 
door duizenden statistieken te analyseren die zijn verzameld op Facebook, Instagram en 
Twitter. “Deze barometer is gebaseerd op 15 gewogen indicatoren en 30 
beoordelingsniveaus. Het belicht de toeristische organisaties die de meest effectieve 
socialemediastrategie hebben gehad, elke maand en elk jaar. » 
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In de wereld van sociale media en toerisme heeft de afgelopen maanden een verschuiving 
naar TikTok plaatsgevonden: luchtvaartmaatschappijen, bestemmingen, hotels, musea en 
zelfs toeristische sites... zijn begonnen hun aanwezigheid op dit netwerk in te zetten. 

In april 2022 markeerde de CRT Côte d'Azur France, in overeenstemming met zijn 
socialemediastrategie, zijn komst op TikTok door het @visitcotedazur-account te openen 
en te certificeren. 

De Côte d'Azur is wereldberoemd, maar er zijn nog zoveel verhalen en plekken om te 
ontdekken, zoveel sensaties en ervaringen om te leven en te delen 
op www.tiktok.com/@visitcotedazur. 

Na 9 maanden aanwezigheid op dit netwerk zijn de resultaten uiterst positief! De 
#CotedAzurFrance-community vertegenwoordigt nu meer dan 48.000 abonnees voor bijna 
5 miljoen views.  

Tiktok vertegenwoordigt een geweldige hefboom om de bestemming te promoten bij de 
Millenials-target. 

  

https://we-like-travel.com/etudes-et-barometres/barometres/
http://www.tiktok.com/@visitcotedazur.
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https://cotedazurfrance.fr/professionnels-du-tourisme/actualites/cote-dazur-france-arrivee-reussie-sur-tiktok/
https://www.tiktok.com/@visitcotedazur/video/7122434417645112582?embed_source=121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_name&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&refer=embed&referer_url=cotedazurfrance.fr%2Fprofessionnels-du-tourisme%2Factualites%2Fcote-dazur-france-arrivee-reussie-sur-tiktok%2F&referer_video_id=7109469139663604997


  

Met meer dan 3 miljoen shares sinds de lancering van de hashtag #CotedAzurFrance, zijn 
er nu duizenden van jullie die de bestemming Côte d'Azur elke dag promoten op sociale 
netwerken.  

Elke maand deelt het Riviera-bedrijf Sentimantic, in samenwerking met de CRT Côte d'Azur 
France, de #CotedAzurFrance-ranglijst van de meest actieve accounts op Twitter voor de 
categorieën Steden & VVV-kantoren, Vestigingen en Beïnvloeders. 

Deze barometer wordt opgesteld op basis van de monitoring van het gebruik van de 
hashtag #CotedAzurFrance en houdt rekening met een weging tussen het aantal aandelen 
dat gedurende de maand is uitgegeven en het engagement dat is gegenereerd. 

Deze Top 10 #CotedAzurFrance wordt aan het begin van elke maand gepubliceerd op het 
Twitter Pro-account van CRT Côte d'Azur France (@ProCotedazur). 
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https://cotedazurfrance.fr/professionnels-du-tourisme/actualites/classement-cotedazurfrance-2022-les-comptes-les-plus-actifs-sur-twitter/
https://cotedazurfrance.fr/professionnels-du-tourisme/actualites/classement-cotedazurfrance-2022-les-comptes-les-plus-actifs-sur-twitter/


  

Als onderdeel van de digitale dynamiek van #CotedAzurFrance organiseert de CRT Côte d'Azur 
France, in samenwerking met het bedrijf Sentimantic, elk jaar 3 edities van de 
#DigitalAfterworks #CotedAzurFrance. 

Het principe van deze Afterworks is om de digitale professionals van de Côte d'Azur beter te 
leren kennen, of ze nu uit de institutionele of professionele wereld komen. Dit zijn gezellige 
netwerkbijeenkomsten tussen community-managers, managers van enkele van de meest 
actieve gemeenschappen aan de Côte d'Azur, digitale managers uit alle sectoren, lokale 
influencers (bloggers, Instagramers) en bedrijven uit de sector nieuwe technologieën. 
 

 

  
 

https://forms.gle/axSmHoFSCG6vjA5j8
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https://cotedazurfrance.fr/professionnels-du-tourisme/actualites/11eme-edition-des-digitalafterworks-cotedazurfrance-et-soiree-de-fin-dannee-du-crt-a-lanantara-plaza-nice/
https://cotedazurfrance.fr/professionnels-du-tourisme/actualites/webinaire-socialmedia-cotedazurfrance-tiktok/
https://cotedazurfrance.fr/professionnels-du-tourisme/actualites/11eme-edition-des-digitalafterworks-cotedazurfrance-et-soiree-de-fin-dannee-du-crt-a-lanantara-plaza-nice/
https://cotedazurfrance.fr/professionnels-du-tourisme/actualites/webinaire-socialmedia-cotedazurfrance-tiktok/

