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€ 1.000,-  PER CAMPAGNE

Jouw bedrijf of product wordt vermeld in  
alle (ingekochte) media.

€ 2.000,-  PER CAMPAGNE

Jouw bedrijf of product wordt prominent 
vermeld op de landingspagina en in  
artikelen op visitveluwe.nl:
•  Je wordt als eerste genoemd;
•   We gebruiken jouw beeldmateriaal in  

ons campagnebeeld. 

€ 3.500,-  PER CAMPAGNE

Jouw bedrijf of product wordt prominent 
vermeld in alle (ingekochte) media:
•  Je wordt als eerste genoemd;
•   We gebruiken jouw beeldmateriaal in  

ons campagnebeeld. 

€ 5.000,-  PER CAMPAGNE

Wil je nog meer exposure? Vanaf € 5.000,- 
maken we graag een voorstel op maat om 
jouw bedrijf of product nog meer aandacht te 
geven, door bijvoorbeeld de extra inzet van 
een influencer, blogtrip of persreis. 

€ 1.500,-  RADIO TAG-ONS*

Extra optie is het toevoegen van radio tag- 
ons; 5 op de landelijke en 36 op de regionale 
zenders. Deze spot van 10 seconden wordt 
uitgezonden na de algemene spot van  
Gelderse streken en in dezelfde stijl opge- 
nomen. 

Let op: voor optie 2 en 3 zijn slechts een 
beperkt aantal plekken beschikbaar.

In onze themacampagnes staat ieder seizoen 
een ander onderwerp centraal: op onze website, 
in artikelen, social media, (online) advertising en 
diverse pr-activiteiten. Daar profiteer jij mooi van 
mee. Landelijk zoeken wij de aandacht op en  
inspireren en informeren we (potentiële) bezoekers  
over de Veluwe. Wil je jouw organisatie of product 
extra onder de aandacht brengen? Dat kan door te 
participeren in een van onze campagnes.

De Veluwe is jaarrond een aantrekkelijke bestemming voor 
korte en lange vakanties. De focus in onze Veluwe brede 
communicatie ligt op het najaar en de winter, zo stimuleren 
we seizoensverlenging. In de zomer zetten we juist in op de 
gebieden buiten het Veluwe massief om zo de spreiding in  
het gebied te bevorderen.

WE BIEDEN JE 
VERSCHILLENDE 
MOGELIJKHEDEN: 

* Onder voorbehoud van opzet Gelderse strekenAlle bedragen zijn exclusief BTW.

BekendheidGELDERSE STREKEN
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Overweging

Intentie

Evaluatie

Aankoop

Met de awareness campagne ‘Gelderse streken’ werken we 
aan de bekendheid van de verschillende regio’s in Gelderland. 
Onze regionale themacampagnes sluiten hierop aan qua 
timing, doelgroep en thema’s. Hierin wekken we interesse  
op voor het regionale aanbod. Dit biedt jou kansen, want de 
uiteindelijke conversie vindt plaats bij jou. Stem daarom ook 
jouw campagne af, voltooi de marketing funnel en profiteer!



 MAART - APRIL - MEI

VIER DE LENTE
 JUNI - JULI - AUGUSTUS

ZOMERS GENIETEN
 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER

BELEEF DE HERFST
 DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI

WINTERPRET

Op de waterrijke Veluwe bruist het 
altijd! Kom optimaal genieten van 
deze zomer.

Naast zichtbaarheid op de kanalen van de  
Veluwe zetten wij ook landelijke media in.  
Zie hieronder een overzicht: 

•   Vermelding op de speciale landingspa-
gina op visitveluwe.nl met ca. 3.000 
bezoekers in de campagneperiode.

•   Opname in de redactionele artikelen die 
worden gepubliceerd op visitveluwe.nl 
en gepromoot op de social media kanalen 
van VisitVeluwe (Facebook 21.000 likes, 
Instagram 9.200 volgers).

•   Gesponsord redactioneel artikel op  
libelle.nl plus promotie via Facebook 
(214.000 likes). Het artikel wordt  
gegarandeerd 7.000 keer gelezen.

•   Gesponsord redactioneel artikel op 
margriet.nl plus promotie via Facebook 
(155.000 likes). Het artikel wordt gegaran-
deerd 4.000 keer gelezen.

Beleef de herfst op de Veluwe en 
kom genieten, proeven en ontdek-
ken! 

Naast zichtbaarheid op de kanalen van de  
Veluwe zetten wij ook landelijke media in.  
Zie hieronder een overzicht: 

•   Vermelding op de speciale landingspa-
gina op visitveluwe.nl met ca. 2.000 
bezoekers in de campagneperiode.

•   Opname in de redactionele artikelen die 
worden gepubliceerd op visitveluwe.nl 
en gepromoot op de social media kanalen 
van VisitVeluwe (Facebook 21.000 likes, 
Instagram 9.200 volgers).

•   Een halve pagina gesponsord redactio-
neel artikel in Trouw, plaatsing op zater-
dag. Daarmee worden 431.000 personen 
bereikt.

•   Gesponsord redactioneel artikel op 
trouw.nl, deze lijkt op een nieuwsbericht 
van de redactie en wordt aangejaagd op 
de homepage middels 318.000 banner 
impressies.

 

Ga er een paar dagen tussenuit  
en laad je batterij op!

Naast zichtbaarheid op de kanalen van de  
Veluwe zetten wij ook landelijke media in.  
Zie hieronder een overzicht: 

•   Vermelding op de speciale landings- 
pagina op visitveluwe.nl met ca. 1.500 
bezoekers in de campagneperiode.

•   Opname in de redactionele artikelen die 
worden gepubliceerd op visitveluwe.nl 
en gepromoot op de social media kanalen 
van VisitVeluwe (Facebook 21.000 likes, 
Instagram 9.200 volgers).

•   Het Blad (NRC magazine) 
Een pagina gesponsord redactioneel  
artikel in Het Blad, het weekendmagazine 
dat wordt verspreid bij de NRC. Deze  
bijlage wordt vooral gelezen door de 
hoger opgeleide, kapitaalkrachtige  
consument en heeft een bereik van 
632.610 personen. 

Alle landelijke media-inzet is onder voorbehoud van de participatie partners. * Wij selecteren onze doelgroep op basis van leefstijlen. Lees hier meer over op: partners.visitveluwe/doelgroepen

Het is lente! Boek je vakantie naar de Veluwe,  
kom naar buiten ontdek de veelzijdigheid.  

Naast zichtbaarheid op de kanalen van de Veluwe zetten wij ook  
landelijke media in. Zie hieronder een overzicht:

•   Vermelding op de speciale landingspagina op visitveluwe.nl met 
ca. 4.000 bezoekers in de campagneperiode.

•   Opname in de redactionele artikelen die worden gepubliceerd op 
visitveluwe.nl en gepromoot op de social media kanalen van  
VisitVeluwe (Facebook 21.000 likes, Instagram 9.200 volgers).

•   Samenwerking met DagjeWeg.nl 
-  Vermelding in een van de twee artikelen op DagjeWeg.nl, denk 

aan: de leukste dagjes weg op de Veluwe en zoveel te doen, blijf 
overnachten!. Deze artikelen blijven altijd online staan. 

     -  Deze artikelen worden gepromoot door een ‘Billboard campagne’ op 
DagjeWeg.nl in week 16 en 17 met 400.000 tot 600.000 impressies. 
Dit een explosieve publiekstrekker waarmee we bijna elke bezoeker 
tijdens zijn bezoek aan DagjeWeg.NL één of meerdere keren con-
fronteren met onze boodschap. We bezetten de XXL Banner op de 
Homepage en krijgen opvallende steunbanners over de hele website.

   -  Ook zetten we een ‘XXL Channel Campagne’ in ter promotie van 
de artikelen in week 16 t/m 22. Deze uitingen zijn 4 tot 6 weken 
zichtbaar.Met een XXL Campagne zijn we zichtbaar op de hoofd-
positie van relevante ‘channels’ op DagjeWeg.nl zoals ‘Gelderland’, 
‘Veluwe’ en ‘Gezin’. 

   - Dedicated nieuwsbrief DagjeWeg.nl naar 125.000 abonnees.

•   NS SPOOR magazine. Een pagina gesponsord redactioneel artikel  
in SPOOR magazine van de NS, deze editie verschijnt op 6 maart. 
Deze uitgave heeft een oplage van 1,3 miljoen exemplaren.

DOELGROEP: HARMONIEZOEKERS* DOELGROEP: HARMONIEZOEKERS* DOELGROEP: VERBINDINGZOEKERS* DOELGROEP: STIJLZOEKERS*
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