Promotiepakketten
Samenwerking

Partner worden?

In samenwerking met diverse partners hebben HofMarketing en
Twente Marketing deze pakketten met zorg voor u samengesteld.
Ons gezamenlijke belang is het promoten van de regio, het
bevorderen van toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding en het
optimaal benutten daarvan. U bent hierin de belangrijkste factor!

Sluit aan en draag ook bij!

Ja, ik word/blijf partner bij HofMarketing
en/of Twente Marketing
Naam organisatie:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Telefoonnummer:
Datum:

Pakket (aanvinken wat van toepassing is):
Basis Combinatiepakket (€ 266,00)
Compleet Combinatiepakket (€ 530,00)
Basis HofMarketing (€ 78,00 - € 126,00)
Compleet HofMarketing (€ 174,00 - € 270,00)
Handtekening:

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 kan levering van de diensten en producten gestaakt worden.
• U ontvangt regelmatig een digitale nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van nieuws, activiteiten, projecten en acties.

Voor meer informatie, het maken van een afspraak of afsluiten
van een pakket kunt u contact opnemen met:
Marriët de Beer
Lionne Wolberink
Evelien Meijer

06-48268608
06-53861817
06-24338550

marriet@hofmarketing.nl
lionne@hofmarketing.nl
evelien@hofmarketing.nl

© 2019

Hof van Twente, tijdloos mooi in alle seizoenen
Word/blijf ook in dit jaar partner van HofMarketing en/of Twente Marketing. 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

PAKKET 1 | BASIS HofMarketing en Twente Marketing

PAKKET 3 | BASIS HofMarketing

(€ 266,00)

(€ 78,00 - € 126,00)

• Publicatie op vvvhofvantwente.nl, visithofvantwente.nl en visittwente.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 en in het glossy
magazine ‘Typisch Twente’ in 1 categorie
• Ontvangst digitale evenementenkalender als bestand
• Ontvangst zakelijke digitale nieuwsbrief
• Toegang tot breed netwerk samenwerkingspartners o.a. via (thematische) ondernemersbijeenkomsten
en netwerkbijeenkomst van HofMarketing
• 10 tot 40% korting op routes, souvenirs en Twente promotiemateriaal.
• Opname flyer lokale VVV’s in Hof van Twente
• Mogelijkheid nieuwsberichten aan te leveren t.b.v. de social media kanalen
van Twente Marketing en HofMarketing
• Gratis exemplaren Typisch Twente en plattegrond, plattegrond van Hof van Twente
en Toeristisch magazine Hof van Twente

• Publicatie op vvvhofvantwente.nl, visithofvantwente.nl en visittwente.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 etc.
• Opname flyer bij lokale VVV’s in Hof van Twente

PAKKET 2 | COMPLEET HofMarketing en Twente Marketing

PAKKET 4 | COMPLEET HofMarketing

(€ 530,00)

(€ 174,00 - € 270,00)

Het COMPLEET pakket is een aanvulling op het basis partnerpakket en biedt extra:

Het COMPLEET pakket is een aanvulling op het basispakket en biedt extra:

• Publicatie op vvvhofvantwente.nl en www.visithofvantwente.nl in 4 categorieën naar keuze met onbeperkt 		
aantal foto’s, tekst en doorlink naar uw eigen website. Op visittwente.nl 1 extra rubriek naar keuze
• 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 HofMarketing
• 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 HofMarketing uitgevoerd door vrijwilliger
• Op verzoek hulp bij ontwikkeling arrangementen en andere activiteiten, producten en diensten
• Publicatie op de Duitstalige website visittwente.de in 1 rubriek naar keuze (beeld,
tekst en doorlink naar uw website)
• Uitnodiging Twente Marketing netwerkbijeenkomsten én 2 gratis tickets voor de
inspiratiesessies

• Publicatie op vvvhofvantwente.nl, visithofvantwente.nl en visittwente.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 4 categorieën
• Onbeperkte deelname aan thematische specials
• Aanleveren items voor de digitale nieuwsbrief en social media kanalen HofMarketing
• 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 HofMarketing uitgevoerd door vrijwilliger
• Op verzoek hulp bij ontwikkeling arrangementen en andere activiteiten, producten
en diensten

herhaalbezoek. HofMarketing en/of Twente Marketing zijn 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.

Voordelen voor partners van HofMarketing en/of Twente Marketing:

• Verhogen naamsbekendheid
• Betere vindbaarheid voor gasten
• Hogere kans op bezoek op uw eigen website
• Maatwerk voor promotie van uw bedrijf
• Zichtbaar op uitingen HofMarketing
en Twente Marketing
• Tevens draagt u bij aan het verbeteren van de
vrijetijdsector in Hof van Twente

Voor meer informatie kijk op visithofvantwente.nl en visittwente.nl

