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Stel je pakket
voor 2019 samen

BESTE VELUWE BELEVING

SAMEN WERKEN AAN DE BESTE VELUWE BELEVING!
Wat jij en ik eigenlijk allang wisten, werd bevestigd door
Hendrik Beerda in zijn Strekenonderzoek: de Veluwe is het
sterkste streekmerk van Nederland! Een prachtige (en terechte!)
beloning voor een geweldig, mooi gebied, met een grote
verscheidenheid aan natuur, attracties, horeca, cultuur, erfgoed
en verblijfsrecreatie. Elke dag werken we allemaal aan de beste
Veluwebeleving voor de binnen- en de buitenlandse bezoeker,
zodat de Veluwe niet alleen op 1 staat, maar ook op 1 blijft staan.
Samen lukt ons dat. Want samen staan we als regio sterker om
een (inter)nationaal publiek te bereiken. Samen zetten we ons in
voor bezoekers die langer blijven, meer uitgeven en terugkomen.
Om je op weg te helpen steken we bijvoorbeeld veel tijd in
onderzoek en kennisontwikkeling over marketing en toerisme.
Daarnaast bieden we je toegang tot een breed netwerk aan
partners en zorgen we voor collectieve marketingactiviteiten.
Nationaal en internationaal promoten we onze regio’s én onze
partners. Waaronder jouw bedrijf.

NAVIGATIEMENU
Navigeer eenvoudig naar het gewenste hoofdstuk door op
de link te klikken:

2

Beste veluwe beleving

3

Partnerpakket Visit Veluwe

4

Vul je pakket aan met extra opties

5

Extra opties Online

6

Extra opties Offline

7

Extra optie Zakelijk

8

Extra opties Internationaal

Wij kijken weer uit naar een jaar van bijzondere samenwerkingen
en partnerschappen. In deze folder lees je wat de
mogelijkheden zijn. Draag jij ook (weer) bij?
Herre Dijkema
Directeur VisitVeluwe
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PARTNERPAKKET VISIT VELUWE

SAMENWERKING 2019
DEELNAME > € 1500,DIT KRIJG JE...
• P
 ersoonlijk advies, coördinatie en advies over ontwikkelingen en
trends in toerisme van je Veluwe regio coördinator.
 bedrijfspagina - in drie talen - op onze toeristische websites
• Je
visitveluwe.nl, visitveluwe.com en visitveluwe.de. Je vermelding verschijnt automatisch op de thematische overzichtspagina’s.
• Op
 de interactieve kaart op onze toeristische websites staat je
locatie met een duidelijk icoon.
• Je kunt onbeperkt gebruik maken van onze online promotiepakketten met logo, beeldmateriaal, banners en teksten over de regio.
Voor plaatsing op je website of om na boeking naar je gasten te sturen.
• J e bedrijf staat in ons nationale en internationale Veluwe
bezoekersmagazine, inclusief contactgegevens, een korte tekst en
een foto. Afhankelijk van de grootte van je organisatie en het aantal
bezoekers ontvang je een voorraad (inkijk)exemplaren. Extra
exemplaren kun je tegen betaling bijbestellen (voor 1 april en voor
1 juni). Vraag je regiocoördinator naar tarieven.
• W
 e verspreiden het bezoekersmagazine met jouw bedrijf erin dit
jaar op de nationale en internationale consumentenbeurzen in
Utrecht, Gent (BE) en Essen (DE).
TERUG NAAR INHOUD

• E
 xtra exposure binnen een passende themacampagne (zie andere
zijde) voor je bedrijf, product of evenement. Je regiocoördinator
adviseert je graag. In onze themaweken profiteer je van
crossmediale activiteiten via social media, (online) advertising
en PR.
• J e kan voor nieuws en evenementen een korte tekst met foto
aanleveren bij de Recreatiekrant Veluwe.
• J e ontvangt ons jaarlijkse TOGETHER magazine, speciaal voor onze
partners, vol regionale projecten en activiteiten.
• J e ontvangt één keer per jaar een (digitaal) rapport met toeristische
kerncijfers en marktinformatie.
• Je ontvangt een uitnodiging voor het jaarlijkse Veluwe congres.
• A
 ls regioambassadeur krijg je online trainingen, een
ambassadeurspas en een uitnodiging voor de ambassadeursdag.
• Je hebt inzicht in het bezoekersprofiel van de Veluwe en de wensen,
behoeften en interesses van jouw doelgroep, op basis van Leisure
Leefstijlen.
Alle prijzen zijn excl. BTW
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EXTRA OPTIES

VUL JE PAKKET AAN
MET DE VOLGENDE
OPTIES...
OPTIES
ONLINE

Klik hier voor
meer info over deze
extra opties

OPTIES
OFFLINE

Klik hier voor
meer info over deze
extra opties

OPTIE
ZAKELIJK

Klik hier voor
meer info over deze
extra optie

OPTIES
INTERNATIONAAL

Klik hier voor
meer info over deze
extra opties

TERUG NAAR INHOUD

Partnerprogramma 2019 | 4/9

EXTRA OPTIES ‘ONLINE’

OPTIES ONLINE
ATTENDEER AMBASSADEURS VIA ONLINE TRAINING
DEELNAME € 500,-

Laat jouw bedrijf, (nieuw) event of (nieuw) product opnemen in onze online
training op regioambassadeur.nl. Bij de start van het nieuwe seizoen in 2019*
ontvangen al onze partners deze online training, zodat zij hun bezoekers
optimaal kunnen voorlichten over het aanbod in de regio. Je krijgt 2 pagina’s,
met daarin ruimte voor tekst (maximaal 135 woorden), foto’s en/of video.
* Bij voldoende belangstelling

IN BEELD OP CAMPAGNEVIDEO

OF KIES JE
VOOR...

OPTIES
OFFLINE
Klik hier voor meer info

DEELNAME OP AANVRAAG
Aansluitend op een themaweek maken we een professionele
campagnevideo. Hier kan jij ook aan meedoen! Bezoekers krijgen zo een levendig beeld van je bedrijf of je producten. De video en de losse shots van je
locatie krijg je van ons, zodat je die ook zelf weer kunt gebruiken.

OPTIE
ZAKELIJK
Klik hier voor meer info

OPTIES INTERNATIONAAL
Klik hier voor meer info
Alle prijzen zijn excl. BTW

TERUG NAAR INHOUD
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EXTRA OPTIES ‘OFFLINE’

OPTIES OFFLINE
MEER OVER JE BEDRIJF IN ONS BEZOEKERSMAGAZINE
VANAF € 650,-

Inspireer bezoekers van onze regio en vertel in ons magazine meer over jouw
bedrijf of product. Waarom mogen ze jou
eigenlijk niet missen? Wij zorgen voor content en opmaak,
jij voor het unieke verhaal.

i

30 FIETSROUTES

2018

OPTIES
ONLINE

Publicatie in de Nederlandse editie:
2 pagina’s (spread) € 2.450,-*
1 pagina € 1.550,-*
Deel van een thematische pagina: vanaf € 650,-*

Klik hier voor meer info

* Inclusief tekstschrijven en opmaak. Reserveren vóór 1 oktober 2018.

PUBLICATIE IN ROUTEBOEKJE TO GO
DEELNAME € 350,-

Speciaal voor fietsers is er dit routeboekje (oplage: 40.000 exemplaren).
Promoot je bedrijf als bezienswaardigheid of als start- of eindpunt op één van
de routes! Van iedere route maken we een A6-flyer. Makkelijk voor onderweg
én extra aandacht. Je krijgt bovendien een baliedisplay met 1.000 exemplaren
van jouw route. Extra exemplaren kun je tegen betaling bijbestellen (voor 1
april en voor 1 juni). Vraag je regiocoördinator naar tarieven.

OF KIES JE
VOOR...

30
ROUTES

Meer routes op routesopdeveluwe.nl

OPTIE
ZAKELIJK
Klik hier voor meer info

OPTIES INTERNATIONAAL
Klik hier voor meer info

Alle prijzen zijn excl. BTW

TERUG NAAR INHOUD
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EXTRA OPTIES ‘ZAKELIJK’

OPTIE ZAKELIJK
DEELNAME € 795,- Heb je dé ideale locatie voor vergaderingen of andere zakelijke bijeenkomsten? Convention Bureau Gelderland (CBG) is er voor de zakelijke markt. We geven onafhankelijk, kosteloos en persoonlijk advies
aan meetingplanners. Profiteer mee van dit netwerk, van de actieve promotie van onze regio op social media
(LinkedIn), via online advertising, nieuwsbrieven en op landelijke events!
Kies je voor dit pakket, dan krijg je:
• Je bedrijfsprofiel op conventionbureau.nl in 3 talen (inclusief vertaling naar het Duits en Engels).
• Een artikel in onze nieuwsbrief, die maandelijks naar circa 1.500 eventplanners gaat.
• Presentatiemogelijkheden op onze jaarlijkse events over live communicatie.
• We zijn actief aanwezig op de Event Summit beurs (31 januari in Ahoy Rotterdam).
• Toegang via ons tot verschillende magazines uit het vakgebied, zoals Conference Matters,
Meetings en Meeting Magazine.
• Een uitnodiging voor onze netwerkbijeenkomst – 2 keer per jaar – waar veel interessante partijen op af komen.
conventionbureau.nl

Meet

OF KIES JE
VOOR...

OPTIES
ONLINE
Klik hier voor meer info

OPTIES
OFFLINE
Klik hier voor meer info

OPTIES INTERNATIONAAL
Klik hier voor meer info
Alle prijzen zijn excl. BTW

TERUG NAAR INHOUD
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EXTRA OPTIES ‘INTERNATIONAAL’

OPTIES INTERNATIONAAL
DEELNAME € 1.500,- REISORGANISATIES VIA TRAVEL TRADE
Touroperators, rederijen en touringcarondernemingen in Duitsland, België en Groot-Brittannië benaderen we actief.
Zo maken we onze regio vaker onderdeel van reisprogramma’s en trekken we meer internationale bezoekers.
We promoten onze regio via maatwerkprogramma’s en verspreiden promotiemateriaal via zakelijke beurzen
en netwerkbijeenkomsten. We doen gerichte acquisitie en spreken geïnteresseerden persoonlijk.
Kies je voor dit pakket, dan ben je onderdeel van ons programma en onze communicatie.
In 2019 gaan we naar deze beurzen:
• ITB Berlijn, Duitsland (6 t/m 10 maart 2019)
• ETOA Global European Marketplace 2019 London, Engeland (november 2019)

DEELNAME OP AANVRAAG

OF KIES JE
VOOR...

OPTIES
ONLINE
Klik hier voor meer info

IN DUITSLAND MET DAS ANDERE HOLLAND

Samen met de andere Gelderse streken en Overijssel profileren we ons in Duitsland als Das Andere Holland.
Kies je voor deelname aan dit pakket, dan vermelden we je bedrijf in deze crossmediale campagne.

OPTIES
OFFLINE
Klik hier voor meer info

OPTIE
ZAKELIJK
Klik hier voor meer info
Alle prijzen zijn excl. BTW

TERUG NAAR INHOUD
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PARTNERPROGRAMMA 2019

DOE JE
(WEER) MEE?
partners.visitveluwe.nl

TERUG NAAR INHOUD
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