
 

Uitgebreide informatie Promotiepakketten VVV Hof van Twente | Hof Marketing 

 

Hof van Twente, tijdloos mooi in alle seizoenen 

Word/blijf ook in 2018 partner van VVV Hof van Twente | HofMarketing. Met elkaar zijn we verantwoordelijk 

voor het toeristisch product Hof van Twente en kunnen we de gestelde doelen uit de Sociaal Economische 

Visie bereiken: meer bezoekers, meer omzet en meer herhaalbezoek. VVV Hof van Twente | HofMarketing is 

hierbij uw lokale partner en verantwoordelijk voor het lokale gastheerschap, productontwikkeling en de 

promotie en marketing van de Hof van Twente. Uw deelname is hierbij van cruciaal belang! Uiteraard zijn 

deze pakketten in ontwikkeling en bespreken we graag met u uw specifieke wensen.  

Aantal voordelen voor partners van VVV Hof van Twente | Hofmarketing 

✔Verhogen naamsbekendheid ✔Gemakkelijker vindbaar door gast ✔Grotere kans op doorklikken binnen 

relevante rubriek ✔ Hogere kans op bezoek op uw eigen website ✔ Zichtbaar uitingen van VVV Hof  van 

Twente ✔ Meer maatwerk voor de promotie van uw bedrijf en keuzevrijheid mogelijk ✔ U draagt door uw 
bijdrage ook bij aan de verbetering van de VTE-sector in Hof van Twente en houdt daardoor het lokale 

gastheerschap, productontwikkeling en promotie in stand ✔ 

 Basis Compleet Klasse 

Online zichtbaarheid van uw organisatie    

Websites VVV HvT en tablets     

Naamsvermelding in maximaal één rubriek op vvvhofvantwente.nl en onderliggende domeinen X   

Uitgebreide vermelding (naam, detail- en achtergrondinformatie, directe doorlink naar uw eigen 

website en één foto in maximaal vier rubrieken op vvvhofvantwente.nl en onderliggende domeinen 
 X X 

Meerdere foto’s op vvvhofvantwente.nl en onderliggende domeinen  X X 

Pin op kaart op vvvhofvantwente.nl etc. X X X 

Onbeperkte deelname aan de thematische specials op vvvhofvantwente.nl etc., in digitale 

nieuwsbrief en via social media 
 X X 

Opname commerciële evenementen in kalender op vvvhofvantwente.nl   X X 

Banner op vvvhofvantwente.nl voor vier weken per jaar  X X 

Social media: Mogelijkheid nieuwsberichten aan te leveren voor Social Media kanalen VVV HvT 

(Facebook, Instagram, Twitter) 

 X X 

Toegang en gebruik online beeldbank VVV HvT (medio-eind 2018)  X X 

Banner met evenementen uit VVV databank rondom uw locatie op uw eigen website  X X 

VVV/HofMarketing button op uw website (met doorlink) X X X 

1x per jaar een week lang “Bedrijfsinfo” met een button op de home van de website    X 

Offline zichtbaarheid van uw organisatie    

Opname in maximaal één rubriek in toeristisch magazine HvT | Opname in lokale uitgaves (indien 

van toepassing) 

X   

Opname in maximaal vier rubrieken in toeristisch magazine HvT | Opname in lokale uitgaves (indien 

van toepassing) 

 X X 

Uw flyer verkrijgbaar bij VVV’s in de Hof van Twente  X X X 

Doorverwijzing naar uw organisatie bij aanvragen (telefonisch, per mail en bij VVV’s) X X X 

Ontvangst evenementenkalender per kwartaal digitaal X X X 

Ontvangst evenementenkalender per kwartaal als drukwerk  X X 

Opname commerciële evenementen in evenementenagenda  X X 

Mogelijkheid tot toevoegen van een slide in de Narrowcasting + gebruik maken van het  systeem  X X 

Uitbreiden kennis en netwerk     

Updates m.b.t. toeristische ontwikkelingen d.m.v. digitale nieuwsbrief X X X 

Toegang tot breed netwerk samenwerkingspartners o.a. via (thematische) ondernemers X X X 

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel, Partnerborrel  X X 

Toeristische informatie en productontwikkeling op uw locatie    

VVV Hof van Twente  

Langestraat 29 | 7491 AA Delden  

T 074-3766444 

E info@vvvhofvantwente.nl I www.vvvhofvantwente.nl 

 



10 tot 40  % korting op routes, souvenirs etc. uit VVV winkel voor wederverkoop op uw locatie X X X 

Tips for Trips met uitjes in Hof van Twente  X X 

Jaarlijks voor seizoen aanleveren en controle toeristische informatie Hof van Twente op uw locatie 

door VVV-vrijwilliger  
 X X 

Op verzoek hulp bij ontwikkeling arrangementen en andere activiteiten, producten en diensten 

(maximaal 2 keer per jaar) 

 X X 

Klasse!    

Uitnodiging voor thema-avonden, kennisbijeenkomsten en/of bedrijfsbezoeken bij ondernemers in 

en buiten de Hof  
 X X 

Een dag “de Boer op..” Een (thema) werkbezoek elders in Nederland in een collega stad/regio of een 

grote toeristische attractie 
  X 

Ondersteuning bij Social Media, publiciteit, promotie van een evenement, inrichten website, 

persbericht schrijven, etc. (max 2 uur per jaar) 
  X 

Gebruik van een fotograaf voor een bepaald aantal professionele foto’s van uw onderneming 

(inclusief gebruiksrecht VVV) 

  X 

Advertentie 1/8 in het Toeristisch Magazine (oplage 15.000)   X 

Optioneel: Hofpas   X 
 

 

Sluit aan! Ja, ik word/blijf partner van VVV Hof van Twente | HofMarketing en sluit hierbij een pakket af 

Ondernemers 

       

  

 

 

 
Donateurs 
Natuurlijk kunt u de inspanningen van de VVV | HofMarketing ook als donateur blijven ondersteunen. De jaarlijkse kosten 
hiervoor zijn € 25,-. Hiervoor krijgt u o.a. toegang tot de nieuwjaars- en partnerborrels en korting op producten 

Naam   ……………………………………………………  E-mail  …………………………………………………… 

 

Voorwaarden 

• Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De meest actuele tarieven staan op vvvhofvantwente.nl/hofmarketing   
• Een lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december. Indien u in de loop van het jaar een pakket 
 wenst af te sluiten, gaat deze in vanaf de eerstvolgende maand. De bijdrage wordt naar rato berekend.  
• Het promotiepakket dient uiterlijk voor 1 december schriftelijk opgezegd te worden. U ontvangt hiervan een 
 bevestiging als definitieve beëindiging.  Zonder schriftelijke opzegging voor 1 december wordt het promotiepakket 
 stilzwijgend verlengd.  
• Jaarlijks mogen de bedragen geïndexeerd worden volgens het consumentenindexcijfer.  
• Bij niet tijdige betaling van nota’s van HofMarketing kan HofMarketing de levering van haar diensten en producten 
 staken. 
• HofMarketing stuurt u regelmatig een digitale nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van nieuws, activiteiten, 
 projecten en acties.   

JAARLIJKSE KOSTEN Basis Compleet Klasse 

KLEIN 
(B&B, Hotels met minder dan 5 units, eenmanszaken, kleinere culturele 
instellingen en festivals, stichting en verenigingen, vermaak met entreeprijs € 0 
tot € 4,00, kleine ondernemers voor wie toerisme geen hoofdzaak maar bijzaak 
is zoals detail & bedrijven.) 

 
€ 78,00 per jaar 
€ 6,50 per maand 

 
€ 174,00 per jaar 
€ 14,50 per maand  

 
€ 840,00 per jaar 
€ 70,00 per maand 

GROOT 
(verblijf vanaf 6 units, vermaak entreeprijs vanaf €4,00, HORECA (eten & 
drinken) 

 
€ 126,00 per jaar 
€ 10,50 per maand 

 
€ 270,00 per jaar 
€ 22,50 per maand 

 
€ 840,00 per jaar 
€ 70,00 per maand 

 Basis Compleet Klasse 

Klein    

Groot     

Naam organisatie …………………………………………………… 
Contactpersoon  …………………………………………………… 
Adres   …………………………………………………… 
Postcode en plaats …………………………………………………… 
E-mail   …………………………………………………… 
Telefoonnummer …………………………………………………… 
Categorie  …………………………………………………… 

 

Gekozen pakket 


