
Sluit aan 
Ja, ik word/blijf partner van VVV Hof van Twente | 
HofMarketing en sluit hierbij het basispakket af. 

Naam organisatie   …........................…………………………………………………..

Contactpersoon  …........................…………………………………………………..

Adres  …........................…………………………………………………..

Postcode   …........................…………………………………………………..

Plaats  …........................…………………………………………………..

E-mail  …........................…………………………………………………..

Telefoonnummer  …........................…………………………………………………..

Categorie  …........................…………………………………………………..

•  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.

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

Naam organisatie   …........................…………………………………………………..

Contactpersoon  …........................…………………………………………………..

Adres  …........................…………………………………………………..

Postcode   …........................…………………………………………………..

Plaats  …........................…………………………………………………..

E-mail  …........................…………………………………………………..

Telefoonnummer  …........................…………………………………………………..

Categorie  …........................…………………………………………………..

•  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.

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

Naam organisatie   …........................…………………………………………………..

Contactpersoon  …........................…………………………………………………..

Adres  …........................…………………………………………………..

Postcode   …........................…………………………………………………..

Plaats  …........................…………………………………………………..

E-mail  …........................…………………………………………………..

Telefoonnummer  …........................…………………………………………………..

Categorie  …........................…………………………………………………..

•  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.

Promotiepakketten

Samenwerking

In nauwe samenwerking met diverse partners, waaronder 

Twente Marketing en de gemeente Hof van Twente, zet VVV 

Hof van Twente | HofMarketing zich in voor het bevorderen 

van toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding en het optimaal 

benutten daarvan. Uw deelname is hierbij cruciaal om de 

samenwerking succesvol te houden, de gestelde doelen te 

behalen en zo de doorontwikkeling van de vrijetijdseconomie in 

de Hof van Twente te ondersteunen. 

Informatie 

Voor meer informatie, het maken van een afspraak of afsluiten 

van een pakket kunt u contact opnemen met 

Marriët de Beer  

06-48268608 | info@marrietdebeer.nl

Lionne Wolberink

06-53861817 | l.wolberink@vvvhofvantwente.nl 

2018



Hof van Twente, tijdloos mooi in alle seizoen

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 op 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 

Bekijk de uitgebreide informatie en algemene voorwaarden op 

vvvhofvantwente.nl/marketing.

Basis pakket
Prijs klein: € 78,- per jaar (€ 6,50 per maand)

Prijs groot: € 126,- per jaar (€ 10,50 per maand)

Het Basispakket is het instappakket en biedt onder andere:

 Publicatie op vvvhofvantwente.nl in 1 categorie naar keuze  

 met 1 foto, tekst en doorlink naar uw eigen website

 Vermelding van uw organisatie in Toeristisch magazine 

 Hof van Twente in 1 categorie

 Ontvangst digitale evenementenkalender als bestand

 Ontvangst zakelijke digitale nieuwsbrief

 Toegang tot breed netwerk samenwerkingspartners 

 o.a. via (thematische) ondernemersbijeenkomsten

 10 tot 40% korting op routes, souvenirs e.d. uit VVV winkel 

 Opname flyer bij de lokale VVV’s 

Compleet pakket  
Prijs klein: € 174,- per jaar (€ 14,50 per maand)

Prijs groot: € 270,- per jaar (€ 22,50 per maand)

Het compleet pakket is een aanvulling op het basispakket 

en biedt extra:

 Publicatie op vvvhofvantwente.nl in 4 categorieën naar   

 keuze met onbeperkt aantal foto’s, tekst en doorlink naar  

 uw eigen website. 

 Vermelding van uw organisatie in Toeristisch magazine 

 Hof van Twente in 4 categorieën

 Onbeperkte deelname aan thematische specials

 Aanleveren items voor de digitale nieuwsbrief en social   

 media kanalen VVV Hof van Twente

 Opname commerciële evenementen in de agenda 

 Ontvangst evenementenkalender als digitaal bestand 

 en als drukwerk 

 Mogelijkheid tot deelname aan narrowcasting

 Ontvangst tips for trips map op uw locatie

 Participatie in folderservice VVV Hof van Twente   

 uitgevoerd door VVV-vrijwilliger

 Op verzoek hulp bij ontwikkeling arrangementen en   

 andere activiteiten, producten en diensten 

Klasse pakket   
Prijs klein: € 695,- per jaar (€ 57,90 per maand)

Prijs groot: € 695,- per jaar (€ 57,90 per maand)

Het klasse pakket is een aanvulling op het basis- en compleet 

pakket en biedt extra:

 1x per jaar een week lang bedrijfsinfo met button op 

 de homepage van vvvhofvantwente.nl

 Uitnodiging nieuwjaars- en partnerborrel

 Een dag de boer op: kijkje in andermans keuken in 

 heel Nederland

 Ondersteuning bij social media, promotie van 

 een evenement, inrichten website, persbericht schrijven  

 etc. (max 2 uur per jaar)

 Gebruik van een fotograaf voor 6 professionele foto’s 

 van uw onderneming (inclusief gebruiksrecht VVV)

 Advertentie t.w.v. 1/8 in het Toeristisch magazine 

 Hof van Twente (oplage 15.000)

 Optioneel: Hofpas

 

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,-,  kleine 
ondernemers voor wie toerisme 
geen hoofdzaak maar bijzaak is 
zoals detail & bedrijven.)

€ 6,50 
per maand
(totaal: € 78,00 
per jaar)

€ 14,50 
per maand 
(totaal € 174,00 
per jaar)

€ 57,90 
per maand 
(totaal € 695,00 
per jaar)

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

€ 10,50 
per maand
(totaal: € 126,00 
per jaar)

€ 22,50 
per maand 
(totaal € 270,00 
per jaar)

€ 57,90 
per maand 
(totaal € 695,00 
per jaar)

DONATEUR
Ja, ik word/blijf donateur. Natuurlijk kunt u de inspanningen 
van de VVV 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.

Prijzen zijn exclusief BTW

Naam   …........................………..................…………………………………………..

Adres …........................………..................…………………………………………..

E-mail …........................………..................…………………………………………..

Meest gekozen!


