
gratis

BASIS BRONS ZILVER GOUD

€ 75,- € 275,- € 550,-

Bestelformulier Evenementenpakketten 
VVV Zuid-Limburg

Kies eerst het pakket van uw vookeur:

Nu kunt u uw gekozen pakket naar wens aanvullen met onderstaande upgrades. 
Deelname en plaatsing is op basis van beschikbare ruimte. 

• Informatie via 0900-nummer

• Vermelding in agenda op 

 www.vvvzuidlimburg.nl   

 (met tekst, foto en weblink)

• Vermelding in VVV Zuid-

 Limburg app

• Vermelding op website 

 www.vvvnederland.nl

• Vermelding in VVV 

 Nederland app

• Export naar diverse RSS-feeds / 

 evenementenkalenders, 

 kranten etc. 

PROMOTIE BASIS +

+ Flyer- en posterverspreiding 

 naar Limburg winkels en 

 servicepunten

+ 1 x vermelding op facebook 

 ( >33.000 volgers)

+ 1 x vermelding via Twitter

PROMOTIE BRONS +

+ Topper op website 

 www.vvvzuidlimburg.nl 

 voor 1 maand

+ Vermelding in de VVV Noviteiten

+ Gegarandeerde vermelding in 

 de ‘Tips van de Week’

PROMOTIE ZILVER +

+ Item in de nieuwsbrief 

 Zuid-Limburg geïnteresseerden

+ Versturen 2 persberichten naar  

 persbestand VVV Zuid-Limburg  

 (regionaal en landelijk)

+ Deelname ‘Win een ticket’-dag 

 (incl. € 50,- promotiebudget)

Upgrades

     1  Promotie post op Facebookpagina VVV Zuid-Limburg Gewenst budget: €                

      2  Deelname aan ‘Win een ticket’-dag (op basis van beschikbaarheid) e 100,- (incl. € 50,- promotiebudget) 

      3  Topper op de homepage van VVV Zuid-Limburg e 75,- per maand

   4  Banner op website VVV Zuid-Limburg, per maand e 125,- (incl. opmaak banner)

     5  Promotiefilm bij website vermelding  e 25,-

    6  Maken van een professionele promotiefilm e 495,- (vanaf prijs)

      7  Item in de nieuwsbrief Zuid-Limburg geïnteresseerden e 80,-

     8  Versturen (extra) persberichten e 0,30 per adres

     9  Consultancy uren evenementen coördinator e 55,- per uur

 10  Verkoop entreetickets via Tickli op aanvraag

 11  Organisatie en begeleiding op maat gemaakte persreis/persbijeenkomst op aanvraag

 12  Marketing campagne Duitsland op aanvraag

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met 

onze evenementen coördinator.

Simone Meertens

T. 043-609 8534 / M. 06-23 534 478

E. simone.meertens@vvvzuidlimburg.nl

Uw contactgevens voor facturatie

Organisatie 

Contactpersoon

Adres

Email

Uw handtekening voor akkoord:


