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Zuid-Limburg is een attractieve regio, waar het hele jaar door 

zeer uiteenlopende evenementen worden georganiseerd. Deze 

evenementen zijn niet alleen goed voor de levendigheid, maar 

ze leveren ook een positieve bijdrage aan de naamsbekendheid 

en aantrekkingskracht van een gebied. Hierdoor wordt enerzijds 

de economische groei bevorderd en anderzijds de betrokken-

heid van de eigen inwoners vergroot. 

Met (promotionele) ondersteuning van evenementen heeft VVV 

Zuid-Limburg zich als doel gesteld bezoek, recreatie en toerisme 

in en naar Zuid-Limburg te bevorderen door een positieve 

bijdrage te leveren aan het welslagen van evenementen. 
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Groot bereik 
voor uw evenement

• 1,5 miljoen unieke bezoekers

op vvvzuidlimburg.nl (in 2015)

• >33.000 volgers op Facebook

• Database Zuid-Limburg geïnteresseerden 

(ca. 15.000 adressen)

Social Media

• Vermelding Facebook ( >33.000 volgers)

• Vermelding via Twitter (diverse accounts)

• Mogelijkheid tot promoten berichten 

tegen ieder gewenst budget

• Deelname ‘Win een ticket’-dag

• Instagram

• Youtube

Promotie via 
VVV infopunten

• Flyer en posterverspreiding

• Ca. 32 infopunten (Limburg winkels, servicepun-

ten en folderposten verspreid door Zuid-Limburg)

• Informatieverstrekking door 

frontoffice medewerkers

• Informatie via 0900-nummer

Vermelding in agenda’s

• Vermelding website VVV Zuid-Limburg 

(incl. tekst, foto en weblink) 

• Vermelding app VVV Zuid-Limburg

• Vermelding website VVV Nederland

• Vermelding app VVV Nederland

• Input naar div. RSS-feeds, evenementenkalenders 

(Uit in Zuid-Limburg) en vakantiekranten

Promotionele diensten voor evenementen
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Prioritaire vermeldingen

• Topper op website vvvzuidlimburg.nl

• Banner op website vvvzuidlimburg.nl

Pers & publiciteit

• Uitgebreid persbestand (lokaal, regionaal, landelijk)

• Duits en Belgisch persbestand

• Organisatie & begeleiding op maat gemaakte 

persreis / persbijeenkomst

Vermeldingen in uitingen 
van VVV Zuid-Limburg

• Opname Noviteiten naar relatiebestand 

• Opname Tips van de Week naar 

verblijfaccommodaties

• Item in nieuwsbrief Zuid-Limburg 

geïnteresseerden (ca 15.000 adressen)

Online Ticketshop Limburg

• Eerlijke prijzen

• Gebruiksvriendelijk voor zowel 

organisator en bezoeker

• Supportafdeling

• Vele verkoopkanalen (online en fysiek)

• (Extra) promotie 

via VVV Zuid-Limburg

Overige diensten

• Film bij vermelding 

(eigen film of filmmaker via VVV Zuid-Limburg)

• Opzetten Quiz/Prijsvraag

• Vertalen teksten naar Duits (€ 0,14 per woord)

• Item in blog/vlog VVV Zuid-Limburg

• Adviesgesprek evenementen coördinator
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gratis

BASIS BRONS ZILVER GOUD

€ 75,- € 275,- € 550,-

De pakketten

1x

1x

1x

2x

1 maand

1x max. 2 uur

2x

3x

2 maanden

1x max. 2 uur

Vermelding in agenda’s

• Website VVV Zuid-Limburg

• App VVV Zuid-Limburg

• Website en app VVV Nederland

• Export naar div RSS-feeds / evenementen-

 kalenders, vakantiekranten, etc.

Informatie via 0900-nummer

Gratis bij aanlevering alle benodigde info

Facebook ( >33.000 volgers)

Twitter (div accounts, ( >2.200 volgers)

Flyer- en posterverspreiding

Naar VVV Limburg Winkels en Servicepunten. 

In totaal 32 locaties.

Topper op website VVV Zuid-Limburg

Consultancygesprek met evenementencoördinator

Vermelding in VVV uitingen

• Opname in de Noviteiten

• Opname in ‘Tips van de Week’

• Item in de nieuwsbrief Zuid-Limburg 

 geïnteresseerden

Versturen persberichten

2 x naar selectie persbestand (regionaal + landelijk)

Deelname ‘Win een ticket’-dag

Middels aanlevering tickets
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Upgrades

De genoemde evenementenpakketten kunnen naar wens 

worden aangevuld met onderstaande upgrades. Deelname 

en plaatsing is op basis van beschikbare ruimte. 

    1  Promotie post op Facebookpagina VVV Zuid-Limburg ieder eigen 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 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/-bijeenkomst 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
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Stichting 
VVV Zuid-Limburg

Hoofdkantoor, Walramplein 6

Postbus 820, 6300 AV Valkenburg a/d Geul

T. 043 - 609 85 00

F. 043 - 609 85 25

E. info@vvvzuidlimburg.nl

www.vvvzuidlimburg.nl



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:




