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Summary 

This thesis deals with the theory and practice of city marketing and city branding. The thesis and the 

research undertaken for it identify and attempt to clarify and fill siy gnificant gaps in city marketing 

application as well as theoretical misconceptions that have limited its effects. A thorough

examination of the theoretical development of city marketing is provided, identifying its roots and

describing the current shift towards an emphasis on city branding. The practical application is

investigated in three European cities (Amsterdam, Budapest and Athens). The two combine into a 

wide-ranging account of the past, present and future of these practices.

For several decades now, cities all over the world have been applying marketing techniques

and increasingly adopting a marketing philosophy to meet their operational and strategic goals. City 

marketing has grown into an established field of research and a growing academic sub-discipline 

attracting the interest of commentators from several fields. However, the transfer of marketing 

knowledge to the operational environment of cities proves a cause of difficulties and misalignments, 

mostly due to the peculiar nature of places in general and cities in particular as marketable assets. 

Despite the accumulated experience, significant issues surrounding the application of city marketing 

remain in need of further theoretical development and practical clarification. This thesis deals with

the theory and practice of city marketing providing a detailed commentary on their current status as 

well as grounded suggestions for their future directions. Within city marketing, pivotal significance is

attributed to the role of city branding as a distinct focus and guiding principle for the wider 

marketing effort. The thesis begins with a description of the main historical episodes of city 

marketing development, namely a) the stage of fragmented promotional activities undertaken by 

several organisations with an interest in promoting the place, b) the stage of the articulation of a city 

marketing mix that would include wider measures than simple promotion and c) the current state of 

the move towards city branding.

City marketing application is largely dependent on the construction, communication and

management of the city’s image, as it is accepted that encounters with the city take place through 

perceptions and images. Therefore the object of city marketing is the city’s image, which in turn is

the starting point for developing the city’s brand. Together with the earlier developments of non-

profit and social marketing, the recently developed concepts of corporate branding and corporate

level marketing provide a solid base on which, with the necessary modifications, to further build city 

marketing theory. Despite the evident popularity of city branding and its use in pursuit of wider 

urban management goals, little consensus has been achieved as yet about its nature, let alone its role 
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in public sector urban planning and management. This thesis uses contemporary developments in

marketing theory and practice to suggest how branding can be transformed into city branding as a

powerful image-building strategy, with significant relevance to the contemporary city. In city 

branding practice, there is an evident confusion of a wide branding strategy with one of its

components, namely the design of a new logo and slogan or, at best, the development of a

promotional campaign. However, a brand is a multidimensional construct with mental, emotional

and psychological as well as physical aspects. The brand of a city has origins in and effects on the 

general physical and social environment of the city and it needs to both support and be supported by 

a wide range of measures that go beyond the design of logos. Therefore, city branding demands a

wide view on its spatial effects and needs to be accompanied by actions in various fields of urban 

development, such as planning, infrastructure development and landscape design. Moreover, such an 

activity demands an appropriate organisational structure that can work as a platform for seeking out 

synergies between the various actors and stakeholders involved.

The theoretical framework on which this thesis is based was developed through a review and 

integration of the literatures on both city marketing and the corporate brand. It centres the 

implementation of city marketing on the creation and management of city brands. The framework 

attempts to describe the formulation of a city’s brand as well as its communication, through the

appropriate treatment of specific variables, which include landscape interventions, organisational 

structures, infrastructure improvements, the city’s behaviour and promotional activities. The

relevance of and need for a framework describing and clarifying the processes involved in city 

branding is equally strong for facing increasing competition for resources, investment and tourism on 

the one hand and for addressing urgent social issues like social exclusion and cultural diversity on the 

other. The framework focuses on the use of city branding and its potential effects on city residents 

and the way residents associate with and experience their city, and it is based on a combination of city 

marketing measures and the components of the city’s brand-management. The above mentioned

theoretical framework was used in the research undertaken in three major European cities, after 

which it was re-examined as to its appropriateness and the significance of its elements. The three

cities investigated for this thesis were Amsterdam, Budapest and Athens, portrayed in chapters 5, 6

and 7 respectively.

The position of Amsterdam as an international centre of business, culture and tourism hasl

recently been threatened by the increasingly fierce inter-urban competition. The motive of improving 

Amsterdam’s attractiveness to local and international audiences and the desire to retune the city’s 

international image, has led to a fundamental attempt at a strategic marketing involving a far-reaching 

examination of stakeholders, goals and competitive positioning. The aim of chapter 5 is critically to 

evaluate the marketing effort of the Dutch capital in an attempt to further a wider understanding of 
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the application of marketing to cities. Therefore, the chapter includes an assessment of the reasoning 

behind the various actions and a comparison with theoretical suggestions outlined in previous 

chapters. Several aspects of the implementation of marketing in Amsterdam are highlighted. On the

positive side, the city has avoided the common confusion of marketing with one of its partial 

components, namely advertising, and has chosen a strategy that intends to address the needs of a

wide base of economic activities. The new marketing initiative has gained wide agreement and 

consensus, which is facilitated by an organisational structure that explicitly aims at broad cooperation.

On the other hand, the process of selecting a vision for the whole effort is dubious and vulnerable to

claims of a top-down mechanistic approach. Furthermore, the role assigned to city branding is 

confined to its promotional power and does not exploit its full potential. 

Chapter 6 deals with the city of Budapest, which like many other cities in Central-Eastern

Europe, has recently found it self in the need to redefine its position in the European urban system. 

Especially in the field of tourism development, Budapest is under competitive pressure from several

cities in the wider region, which has motivated the city to examine the potential of city marketing.

The analysis of the marketing effort of the Hungarian capital identifies two separate but connected rr

goals: first, to promote Budapest as an urban-tourism destination and attract visitors based on certain

attributes of the city; secondly to re-establish the city as a major cultural centre in the region, through

several festivals and events. The implementation of city marketing is seriously hindered by an intense 

fragmentation of the city’s administration. Certain needs of marketing in the city are detected for it to 

become more proactive towards the challenges of the environment. First, there is a need to follow 

the marketing process and not undertake sporadic and only promotional activities; secondly, a 

stronger and wider cooperation in decisions and actions taken is a vital need; thirdly the 

determination of clearly defined target groups is necessary. Another need is the expansion of 

marketing to other fields than tourism. Major precondition to address these needs is a deeper 

understanding of the concept of city marketing and a wider appreciation of its potential and effects.

The case of Budapest demonstrates the difficulties of transferring theoretical suggestions into city 

marketing practice that are evident in the majority of cities.  

Mega events and the Olympic Games specifically are commonly regarded as powerful image-

building events that can support urban development. Chapter 7 reports on the research undertaken

in the city of Athens, where city marketing has not been implemented in any comprehensive form in 

the past. After the successful organisation of the 2004 Olympic Games, however, there are signs of a 

newly found appreciation of marketing and evidence of the first steps of a marketing strategy. afterf

the 2004 Olympic Games. The marketing efforts of Athens in the Post-Olympic era are investigated, 

starting with a brief overview of the legacy that the Olympic Games have left behind in the city. The

most positive effects have been the upgrade of infrastructure and a slight improvement of the city’s
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international reputation, both of which are further analysed. Two significant developments in terms 

of city marketing are explored in detail: first, the establishment of the Athens Tourism and Economic

Development Agency, which is the first marketing organisation in the Athens Metropolitan Area;

second, the first thorough promotional plan ever implemented by Athens. However, it is argued that 

the city’s reaction to the opportunities created by the Olympics is slow and limited. Certain needs for

the future of marketing Athens are identified. Not unlike the case of Budapest, these needs refer to

developing a marketing vision at the metropolitan level, the need for coordination and higher 

consistency of marketing activities and the need to promote contemporary culture. 

It is suggested by this thesis that city marketing can play a vital role in the attempts to 

address pressing issues that city management has to deal with. Thy ere remain, however, several issues 

that need to be clarified both in the theory and in the practice of city marketing before cities can take 

full advantage of the potential that marketing has to offer. Seven issues are identified here as

significant for the future of city marketing, which summarise and evaluate the needs for a better 

understanding and more effective implementation and the ways in which it can further assist cities to 

deal with their changing environment. This suggestion is a result of the research in the three cities 

mentioned above, where those issues appear to hinder marketing implementation from delivering the

contribution it could provide. The issues examined are: a) the need for a collective understanding and 

appreciation of city marketing before the marketing effort starts, b) the significance of a wide

cooperation and clear role allocation as well as effective coordination of marketing activities, c) the 

importance of implementing marketing as a process and not undertaking sporadic or fragmented 

activities, d) the expansion of marketing understanding to fields other than tourism development, e) 

the need to involve to a much higher degree local communities in the marketing effort and integrate

their needs in all phases of the marketing process, f) the widening of current understanding of inter-

urban competition, which will open up possibilities to take better advantage of opportunities in the

environment and finally, g) the better comprehension of monitoring and evaluating marketing 

activities as to their results.  

After highlighting and elaborating on the above issues, the thesis turns to a re-examination 

of the literature of city branding focusing particularly on a recent stream of publications that directly 

deal with the relevance and appropriate modification of the concept of corporate branding. Major 

lessons for cities are extracted from the literature on corporate branding and corporate level 

marketing. Essential similarities between these two forms of branding are identified, especially in

their complex and multi-stakeholder character and their dependence on a wide cooperation that runs

across the city or organisation. Corporate-level marketing is suggested as the closest that marketing 

theories have ever come to addressing the distinct demands of cities, not disregarding the need tot

fine-tune relevant tools. Several city branding frameworks found in the literature are then examined, 
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contrasting them to the theoretical framework of the study and exploring their common ground. This

process leads to the identification and suggestion of specific components of an integrated city brand-

management framework. The suggested components refer to: Vision and Strategy (the chosen visiony

for the city’s future and development of a clear strategy to realise it), Internal Culture (spreading ae

brand orientation through the city management and marketing itself), Local Communities (prioritising s

local needs; involving local residents, entrepreneurs and businesses in developing and delivering the

brand), Synergies (gaining agreement and support of all relevant stakeholders and providing for s

balanced participation), Infrastructure (providing for basic needs without which the city cannot attempt e

delivering the expectations created by its brand), Cityscape and Gateways (the ability of the built s

environment to represent itself and reinforce or damage the city’s brand), Opportunities (opportunities s

available for targeted individuals (urban lifestyle, good services, education etc) and companiesyy

(financial, labour etc) which signify the potential of the place) and, finally, Communications (fine-tuning s

all intentionally communicated messages). The above components are proposed in a manner 

resembling a city branding process as analysed in the last chapter.  

It is the contention of this thesis that future development of city marketing theory needs to

address all the above points further and attempt to identify and suggest effective ways to integrate

them in city marketing application. The thesis ends with some issues that remain unresolved

attempting to offer stimuli that might forward the discussion around both the effects of marketing 

on the urban landscape and the latent potential that city marketing might still be hiding for the future 

prospect of cities.
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Samenvatting

Steden in heel de wereld passen nu al enkele tientallen jaren lang marketingtechnieken toe. 

Ze maken steeds meer gebruik van een marketingfilosofie om hun operationele en strategische 

doeleinden te bereiken. City marketing is uitgegroeid tot een gevestigd terrein van onderzoek en tot 

een universitaire subdiscipline die steeds omvangrijker wordt en de aandacht krijgt van deskundigen 

uit meerdere sectoren. De vertaling van de marketingkennis naar de operatitt onele stedelijke omgeving 

blijkt evenwel te stuiten op moeilijkheden, en leidt tot uiteenlopende toepassingen. Dit is meestal het 

gevolg van de bijzondere aard van plaatsen in het algemeen, en steden in het bijzonder, als 

verhandelbare activa. Ondanks de intussen opgedane ervaring zijn er nog steeds vraagstukken die een 

verdere theoretische uitwerking en een praktische verduidelijking behoeven. Dit proefschrift buigt 

zich over de theorie en de praktijk van city marketing. Het gaat gedetailleerd in op de huidige stand 

van zaken op dit gebied. Ook worden gegronde suggesties gedaan voor de richting die in de

toekomst ingeslagen moet worden. Binnen het gebied van city marketing wordt een centrale 

betekenis toegekend aan de rol van city branding, die een aparte focus en een leidinggevend beginsel

is voor de meer algemene marketingactiviteiten. Dit proefschrift begint met een beschrijving van de

belangrijkste historische fasen in de ontwikkeling van city marketing: a) de fase waarin 

gefragmenteerde activiteiten werden ondernomen voor de promotie van een plaats; b) de fase waarin 

een city marketing-mix tot ontwikkeling kwam waarvan ook maatregelen deel uitmaakten die verderrr

gingen dan eenvoudige promotie, en c) de huidige fase waarin de stap wordt gezet city branding.

De toepassing van city marketing is in belangrijke mate afhankelijk van de manier waarop het rr

imago van een stad wordt opgebouwd, overgebracht en beheerd, aangezien algemeen aanvaard wordt 

dat de ‘ontmoeting’ met een stad tot stand komt via gewaarwordingen en beelden. Daarom is het 

imago van een stad het voorwerp van city marketing, en dit imago is op zijn beurt het uitgangspunt 

voor de ontwikkeling van een stadsmerk. Samen met eerdere ontwikkelingen op het gebied van non-

profit en sociale marketing vormen de recent uitgewerkte concepten van corporate branding en

corporate level marketing een solide basis voor de verdere opbouw en de noodzakelijke bijstelling 

van de theorie van city marketing. Ondanks het feit dat city branding grote populariteit geniet en 

gebruikt wordt in het streven naar de meer algemene doelstellingen van het stadsbestuur, was er

nauwelijks sprake van consensus over de aard van city branding, laat staan over de rol daarvan in dey

openbare stadsplanning en het stadsbeheer. In dit proefschrift worden uitgaande van de huidige 

ontwikkelingen in de marketingtheorie en -praktijk voorstellen gedaan voor de manier waarop

branding kan worden omgezet in city branding en in een sterke strategie voor imago-opbouw,

hetgeen met name zeer belangrijk is voor de hedendaagse stad. In de praktische toepassing van city 
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branding wordt duidelijk verwarring gemaakt tussen enerzijds de brandingstrategie in de ruime zin

van het woord en anderzijds een van haar onderdelen, te weten de ontwikkeling van nieuwe logo’s en 

motto’s of - in het beste geval - de ontwikkeling van een promotiecampagne. Een merk is een 

constructie met meerdere dimensies en mentale, emotionele en psychologische aspecten. Het merk 

van een stad wortelt in de algemene, fysieke en sociale omgeving van de stad en heeft daarop een 

weerslag. Het moet zowel steun bieden aan als ondersteund worden door een grote reeks van 

maatregelen, die verder gaan dan de ontwikkeling van logo’s. Daarom is het noodzakelijk dat bij city 

branding in grote mate rekening wordt gehouden met de teweeggebrg achte ruimtelijke effecten, en dat 

begeleidende activiteiten worden ontplooid op diverse gebieden van de stedelijke ontwikkeling, zoals

planning, infrastructuur- en landschapontwikkeling. Bovendien vereist city branding een gepaste 

organisatiestructuur, opdat zij kan functioneren als een platform voor het opsporen van 

synergiemogelijkheden tussen de verschillende actoren en belanghebbenden. 

Het theoretische kader van dit proefschrift kwam tot stand via de bestudering en verwerking 

van de literatuur op het gebied van zowel city marketing als corporate branding. Daarin wordt de 

toepassing van city marketing toegespitst op de ontwikkeling en het beheer van stadsmerken. Met 

behulp van dit kader wordt getracht te beschrijven hoe het merk van een stad geformuleerd en

overgebracht moet worden. Met het oog daarop worden specifieke variabelen behandeld, zoals

maatregelen ten behoeve van het landschap, organisatiestructuren, infrastructuurverbetering, het 

gedrag van een stad en promotieactiviteiten. De noodzaak en relevantie van een dergelijk kader voor

de beschrijving en verduidelijking van de bij city branding betrokken processen doet zich echter net 

zo sterk gevoelen bij de aanpak van enerzijds de toenemende wedijver om hulpbronnen,

investeringen en toerisme en anderzijds de urgente sociale problemen zoals sociale uitsluiting en 

culturele diversiteit. Het kader is toegespitst op de toepassing van city branding, evenals op de 

eventuele gevolgen daarvan voor de stadsinwoners en de manier waarop deze hun stad ervaren en 

zich daarbij betrokken voelen. De grondslag voor dit kader wordt gevormd door een combinatie van 

maatregelen voor city marketing en bestanddelen van het beheer van stadsmerken. Het 

bovengenoemd theoretische kader werd gebruikt in onderzoek verricht in drie belangrijke Europese

steden. Daarna werd dit kader opnieuw onderzocht, waarbij werd gekeken naar de geschiktheid ervan

en naar de betekenis van zijn bestanddelen. De drie met het oog op dit proefschrift onderzochte 

steden zijn Amsterdam, Boedapest en Athene, zoals weergegeven in respectievelijk de hoofdstukken

5, 6 en 7. 

De positie van Amsterdam als een internationaal centrum voor zaken, cultuur en toerisme is 

de laatste tijd in het gedrang gekomen door een steeds heviger wordende interstedelijke concurrentie. 

Het streven om Amsterdam aantrekkelijker te maken voor zowel het lokaal als het internationaal 

publiek, en de wens om het internationaal imago van de stad bij te stellen resulteerden in pogingen 
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om te komen tot een strategische marketing, waarvan ook een breed opgezet onderzoek naar de 

belanghebbenden, de doelstellingen en de concurrentiepositie deel uitmaakt. In hoofdstuk 5 wordt 

getracht om de marketinginspanningen van de Nederlandse hoofdstad aan een kritische beoordeling 

te onderwerpen, teneinde een beter begrip te verkrijgen van de toepassing van marketing op steden. 

Daarom wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de redenering die ten grondslag ligt aan de

verschillende activiteiten, en wordt een en ander tegen het licht gehouden van de in de vorige 

hoofdstukken uiteengezette theoretische overwegingen. Hierbij komen verscheidene aspecten van de

toepassing van marketing in Amsterdam naar voren. Positief is dat de stad de gebruikelijke

verwarring tussen enerzijds marketing en anderzijds een van de onderdelen ervan, te weten reclame,tt

heeft weten te voorkomen, en dat met de door haar gekozen strategie tegemoet kan worden gekomen 

aan de behoeften van een brede basis van economische activiteiten. Het nieuwe marketinginitiatief 

kreeg ruime overeenstemming en een consensus, mede dankzij een organisatiestructuur die expliciet 

is afgestemd op brede samenwerking. Anderzijds roept het selectieproces voor de visie die aan heel

de inspanning ten grondslag moet liggen, twijfels op. Het stelt zich bloot aan beweringen dat een van 

boven naar beneden gerichte, mechanistische aanpak is gevolgd. Verder wordt de rol van city 

marketing beperkt tot het promotie-element en wordt niet heel het potentieel ervan benut.

Hoofdstuk 6 gaat over de stad Boedapest die, evenals vele andere steden in Midden- en

Oost-Europa, plotseling voor de noodzaak kwam te staan om haar positie in het Europees stedelijk 

bestel te herdefiniëren. Met name op het terrein van de toerismeontwikkeling kwam Boedapest onder 

de concurrentiedruk te staan van andere steden in het gebied, waardoor zij ertoe werd aangezet om 

de mogelijkheden van city marketing te onderzoeken. Uit de analyse van de marketinginspanningen 

van de Hongaarse hoofdstad blijkt dat er wordt gestreefd naar twee afzonderlijke maar onderling 

verbonden doelen: het eerste doel is Boedapest te promoten als een bestemming voor stadstoerisme

en bezoekers aan te trekken uitgaande van speciale attributen van de stad, en het tweede doel is de

stad opnieuw tot een belangrijk cultureel centrum van het gebied te maken, door middel van allerlei

festivals en evenementen. De toepassing van city marketing wordt echter in ernstige mate belemmerd

door een sterke versplintering van het stadsbestuur. Vastgesteld wordt dat als de stad de uitdagingen

van haar omgeving op een meer proactieve manier wil aanpakken, de marketing aan een aantal

behoeften moet voldoen. Ten eerste is het noodzakelijk het voetspoor van het marketingproces te 

volgen en sporadisch optreden of het ontplooien van alleen promotieactiviteiten te voorkomen. Ten 

tweede is het van vitaal belang dat sterker en breder wordt samengewerkt bij de besluitvorming en de

activiteiten. Ten derde moeten duidelijk omschreven doelgroepen worden vastgesteld. Verder is het 

noodzakelijk de marketing uit te breiden tot andere gebieden dan toerisme. Een van de allereerste

voorwaarden om aan deze behoeften te voldoen is echter dat het concept van city marketing en de

mogelijkheden en effecten ervan beter worden begrepen. Het geval van Boedapest toont aan welke
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moeilijkheden zich in de meeste steden voordoen als de theorie vertaald moet worden naar de

praktijk van city marketing. 

Grote evenementen, en meer specifiek de Olympische Spelen, worden meestal beschouwdll

als uitmuntende gelegenheden om een imago op te bouwen ter ondersteuning van de stedelijke 

ontwikkeling. In hoofdstuk 7 wordt gewag gemaakt van een onderzoek door de stad Athene, waar 

nooit in het verleden aan alomvattende city marketing is gedaan, maar waar zich nu na de succesvolle

organisatie van de Olympische Spelen van 2004 tekenen voordoen van een nieuwe waardering voor

marketing en van eerste stappen in een marketingstrategie. Er wordt een studie gemaakt van de 

marketinginspanningen die Athene in het tijdperk na de Olympische Spelen heeft ondernomen. Deze

studie wordt ingeluid met een kort overzicht van de nalatenschap van de Olympische Spelen aan de 

stad. De meest positieve effecten uiten zich in de verbetering van de infrastructuur en in een lichte 

verbetering van de internationale reputatie van de stad. Beide effecten worden nader bestudeerd. Er 

wordt gedetailleerd ingegaan op twee belangrijke ontwikkelingen wat city marketing betreft. Ten 

eerste is er een bureau voor toerisme en economische ontwikkeling van Athene ingesteld. Dit is de 

eerste marketingorganisatie in het grootstedelijk gebied van Athene. Ten tweede is voor het eerst een

grondig promotieplan ten uitvoer gelegd door Athene. Gesteld wordt echter dat de stad slechts

langzaam en in beperkte mate reageert op de door de Olympische Spelen teweeggebrachte kansen.

Ook wordt gewezen op bepaalde behoeften met betrekking tot de toekomst van marketing in

Athene. Evenals min of meer het geval is in Boedapest, hebben deze behoeften betrekking op de

noodzaak van een marketingvisie voor heel het stadsgebied, van coördinatie en meer coherentie in de 

marketingactiviteiten en van promotie van de hedendaagse cultuur.  

In het proefschrift wordt geopperd dat city marketing een vitale rol kan spelen in de 

pogingen om de dringende problemen aan te pakken waar het stadsbestuur mee geconfronteerd is.

Er zijn echter verscheidene zowel theoretische als praktische vraagstukken van city marketing die 

verduidelijkt moeten worden willen steden volledig profijt kunnen trekken van de mogelijkheden vang

city marketing. Er worden zeven thema’s genoemd die belangrijk zijn voor de toekomst van city 

marketing. Deze vormen in zekere zin een samenvatting van de behoeften inzake een beter begrip en

een doelmatigere uitvoering en geven aan hoe steden kunnen worden geholpen in de confrontatie 

met de zich steeds veranderende omgeving. Deze passage is het resultaat van onderzoek in de drie

bovengenoemde steden, waar city marketing kennelijk niet al haar vruchten kan afwerpen. Deze 

thema’s zijn: a) de behoefte aan een collectief begrip van en een collectieve waardering voor city rr

marketing, voordat een begin wordt gemaakt met marketinginspanningen; b) het belang van een 

brede samenwerking en een duidelijke rolverdeling, evenals een doelmatige coördinatie van 

marketingactiviteiten; c) de noodzaak dat marketing wordt uitgevoerd als een proces en niet bestaat 

uit sporadische of gefragmenteerde activiteiten; d) de uitbreiding van de marketingkennis tot andere
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gebieden dan de ontwikkeling van toerisme; e) de noodzaak de lokale gemeenschappen nauwer te 

betrekken bij de marketinginspanningen en hun behoeften te integreren in alle fasen van het 

marketingproces; f) de verbreding van de huidige kennis inzake interstedelijke concurrentie, waardoor

mogelijkheden ontstaan voor een beter benutten van de kansen in de omgeving en tot slot g) een

beter, resultaatgericht begrip van het toezicht op en de beoordeling van marketingactiviteiten. 

Na de behandeling van bovenstaande vraagstukken vestigt het proefschrift de aandacht op

een onderzoek van de literatuur inzake city branding. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op een 

recente stroom van publicaties waarin het belang en de gepaste bijstelling van het concept van 

corporate branding rechtstreeks worden behandeld. Uit de literatuur inzake corporate branding en 

corporate level marketing worden belangrijke lessen getrokken voor steden. Er wordt vastgesteld dat 

er belangrijke overeenkomsten zijn tussen deze twee vormen van branding. Beide zijn zeer

ingewikkeld van karakter, hebben een groot aantal actoren, en hangen af van een zeer brede

samenwerking, die dwars door heel de stad of organisatie moet lopen. Er wordt geopperd dat met 

corporate-level marketing de theorie inzake marketing het dichtst in de buurt komt van de praktijk, 

waarin het gaat om de aanpak van de uiteenlopende behoeften van steden, zonder uit het oog te

verliezen dat de relevante instrumenten moeten worden bijgesteld. Daarna worden verschillende, in 

de literatuur aangetroffen kaders van city branding besproken en tegen het licht gehouden van het 

theoretisch kader van de studie, en wordt gekeken naar hun snijpunten. Dit proces mondt uit in een 

suggestie met betrekking tot de specifieke bestanddelen van een geïntegreerd kader voor het beheer 

van een stadsmerk. Deze bestanddelen zijn: Vision and Strategy (de gekozen visie voor de toekomst y

van de stad en de ontwikkeling van een duidelijke strategie ter verwezenlijking van deze visie), Internal 

Culture (het verspreiden van een merkoriëntatie binnen heel het stadsbestuur en de marketing als e

dusdanig), Local Communities (het stellen van prioriteiten binnen de lokale behoeften; het betrekkens

van de inwoners, de ondernemers en het bedrijfsleven bij de ontwikkeling en verwezenlijking van het 

merk); Synergies (het werven van instemming en steun onder alle belanghebbenden en het voorzien ins

evenwichtige participatie), Infrastructure (het voorzien in de basisbehoee ften zonder de welke de stad

niet in staat zal zijn om aan de door het merk gewekte verwachtingen te voldoen), Cityscape and 

Gateways (het vermogen van de opgebouwde omgeving om zichzelf te vertegenwoordigen en het 

stadsmerk te versterken of te schaden) Opportunities (kansen voor doelgroepen van personen (leven in s

de stad, goede diensten, onderwijs, enzovoort) en bedrijven (financiële aspecten, arbeidsmarkt, 

enzovoort) die het potentieel van een plaats aangeven) en tot slot Communications (het bijstellen van s

alle bewust overgebrachte boodschappen). Bovengenoemde bestanddelen worden voorgesteld op

een soortgelijke manier als in een proces van city branding, zoals dit is uiteengezet in het laatstey

hoofdstuk.
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In dit proefschrift wordt gesteld dat bij de toekomstige ontwikkeling van de theorie van city 

marketing alle bovengenoemde punten verder moeten worden uitgewerkt en dat getracht moet 

worden vast te stellen hoe deze op een doelmatige manier kunnen worden op genomen in de 

praktische toepassing van city marketing. Het proefschrift wordt afgesloten met een aantal

onopgeloste vraagstukken, ter stimulering van de discussie over zowel de effecten van marketing op 

het stedelijk landschap als het latente potentieel van city marketing voor de toekomstvooruitzichtentt

van steden.  
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