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onze beste 

ambassadeur



VVV Zuid-Limburg 
voor ondernemers

Als contribuant  van VVV Zuid-Limburg profiteert 

u van de gezamenlijke promotie van de regio 

met vooral nuttige en allerlei leuke voordelen. 

U kunt in samenwerking met VVV Zuid-Limburg 

uw organisatie promoten bij enerzijds toeristen 

die naar Zuid-Limburg komen en anderzijds 

reeds aanwezige toeristen en inwoners infor-

meren. Hiervoor zijn deze promotiepakketten 
(zie pagina 28 & 29) ontwikkeld.

Heeft u zelf een goed idee of wilt u weten hoe 

wij onze kennis als regiomarketeers kunnen 

inzetten voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend 

contact op met onze regiomanagers 

(zie pagina 31).

De bestemmings-
marketing en 
–management 
organisatie van 
Zuid-Limburg

VVV Zuid-Limburg verleidt gasten tot een 

bezoek aan Zuid-Limburg en wijst ze ter plaatse 

de weg. Wij bieden voor toeristen, recreanten en 

inwoners relevante informatie voor hun vrijetijds-

besteding, via het medium dat de gast het liefst 

gebruikt. Voor, tijdens én na hun verblijf, 

wanneer de gast dit wenst.

Hiermee fungeert de organisatie als aanjager én 

verbinder van de lokale vrijetijdseconomie bij 

retail, horeca en de sector zelf. VVV Zuid-Limburg 

maakt daarbij dankbaar gebruik van moderne 

communicatie, van haar historie, netwerk, kennis 

én van het vertrouwen dat het merk heeft bij de 

consument.

> Pagina 3: ‘Corporate story’ VVV Zuid-Limburg

>> Volgende pagina’s 4 & 5: 
  VVV Zuid-Limburg ‘Customer Journey Model’
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We stimuleren de behoefte om regionalle 
producten mee naar huis te nemen. We
creëren als VVV Zuid-Limburg een terug--
keerbehoefte. Om meer klanten te trekkeen
kunnen ondernemers tegen aantrekkelijkke
voorwaarden acceptant worden van de 
VVV Cadeaubon.

WWe stimuleren 
onze gast om
aanbevelingen en 
recencies achter te 
laten. Met focus 
op kwaliteit en 
verleiding.

Door een intensieve 
samenwerking met
ondernemers 
houden we het 
enthousiasme voor 
de regio vast én
stimuleren dit met 
aanbevelingen en
aanbiedingen.

Als VVV 
Zuid-Limburg
weteweten we het 
unieke DNDNA van 
de red gio te
vertartalen nle aar
informatietie died
onze gasten 
wensew n.

Samenn met me partners
ontwikkelen w we 
beleieleid en d moderne e
producten.en. We 
weten hoe we one onze
gast g kunnen
bereiereiken,k raken en in 
beweging bng brengen.

We laaten ons zien waar en wanneer de 
klantt ons zoekt. Daarna worden we 
optimmaal gevonden door aanwezigheid 
op relevante online kanalen en zoek-
machhine optimalisatie.

Via een breedd spectrum van communicatie-
kanalen (TV // radio / print / beurzen) zenden
we een hedeendaags beeld van ons aanbod
de wereld in.

Alss VVV Zuid-Limmburg verzamelen we alle 
releevante vrijetijjdsinformatie en bieden 
dezze - met moderne communicatie-
midddelen - aan oop de juiste plek.

Onnze organisatie volgt het 
geedrag van gasten digitaal en 
paast hier haar aanbod op aan.

We zetten ons netwerk 
actief in voor:
• belangenbehartiging
• marktonderzoek
• marketing-communicatie
• kennisuitwisseling
• netwerkbijeenkomsten
• individuele en collectieve  
 promotie.

enWe hebbe
allekennis van a

ris-relevante toeri
jfs-tische en bedrijf

matige aspecten 
en zetten dit in

partners.voor onze par

Als VVV Zuid-Limbumburgg 
activeren we hee het 
schrijvenn vvan pposositief 
kritischsche bloblogs via 
infinformatmatie, contentent- 
ondndersteuninging en
inspiratietie.

Onze VVV Zuid-
Limburg website 
vormt de centrale 
plek van relevante 
informatie op alle 
aandachtsgebieden.
Zowel voor onder-
nemers als gasten.

Van aandacht
naar een 
serieuze
overwegingDe weg naar 

een succesvolle
reservering

Inspiratieplek voor
gasten en bezoekers
ter plaatse

Aandacht 
generen we
primair online

De klant is
onze beste
ambassadeur

Dé bestemmingsmarketing
en -management organisatie
van Zuid-Limburg.

We We stimuleerren 
en ondedersteunen
ambmbassadeurschap 
voor onze regio via 
blogs, vlogs en 
visuele media; 
voor ons krachtige
instrumenten.

DDoor de gast tst te 
inspirerenren en te
volgeolgen via allealle 
kkanalen zn zoals b.v.
sociaiall media willen 
wwe de gast bewegen
om voor de bestem-
ming Zuid-Limburg 
te kiezen.

WWe bieden manieren om
de gastbeleving extra 
leuk te maken door bv. 
iets extra’s te bieden.

We inspireren 
gastegasten om op 
onze webwebsite 
door te klikkenken 
naar de digitale 
omgeving van
ondernemers.

Via de onlonline tine icketshop 
Tickli en de VVVVV ZuV ZuiV d-
Limburg winkels kunnunnen en 
gasteasten eenvoudig tickets 
boeken voovoor activiteiten, 
attracties enevvenemeen n-
ten. Dit kan via onze e
websites tickli.nl of
vvvzuidlimburg.nl en door
implementatie van een 
tickliiframe in uw eigen
look & feel op uw eigen
website.

 

We ontvangen de gasten in de sfeer van dde
regio. Dit doen we met vakkundige personnele 
inzet met focus op kwaliteit en lang verblijijf.

We presenteren onze regio en uw infoor-
matie op vernieuwende en originele
manieren. Zowel fysiek als digitaal zoddat 
we de gast op maat aanbieden wat 
er te doen is.

Reservering           Overweging
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Storytelling

Kennisverbreding

Community Building

Corporate

SEO/SEA

Content Curation

Review Sites

 Joint promotions

Eventpunt

Routepunt

Product-
ontwikkeling

Data 
monitoring

PR

Outdoor

Radio/TV/Print Mobiel vvvzl.nl

Beurzen

vvvzuidlimburg.nl

Films &
beelden

Social Adds

Gaming VVVZL

ZL Blogs

ZL Vlogs

DM e-mail

Infographics

Tickli

Call & Mailcenter

Online ZL shop

Augmented
reality apps

Mobiel vvvzl.nl

VVV inspiratiepunten

Rondleidingen

Braggie plekken

Story producten

VVV Pop up Store

Nieuwsbrieven

Sociale
netwerken

Bloggers inspireren

1-op-1 aanbiedingen

Eerste Augmented
reality App over het 

mijnverleden

Snel en
eenvoudig

VVV Winkels worden
inspiratiepunten

 

De bloggers op
onze website zijn
de ambassadeurs

van onze regio

Onze website
met meer

aandacht voor
beleving en

ondernemers

PR via de zijdeur

Sterke focus
op online
marketing

Ook onze
kaarten worden

storytelling

ns

ZL

Z

DDM e-mail

Infograph

De blogg
Wiel Beijer

Verslijt jaarlijks wel een paar 

wandelschoenen voor de 

verhaken in zijn wandelrubriek. 

Geniet van Zuid-Limburg! 

PR via de zijdeur

Storytelling

Kennisverbreding

Community Build

Corporate

Ook on
kaarten w

storytel

erkSte
pop

marm

SMM
Social Media 

Marketing

SEO
Search Engine 

Optimization
SEA

Search Engine 

Advertising

Basis Aandacht Overweging Reservering Reis Aanbeveling
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Wegwijzer Zuid-Limburg 
Informatiebrochure

Bewaar- en informatiebrochure over wat er allemaal in 
Zuid-Limburg te doen is: dagattracties & restaurants. 

Opbouw • Thematisch: Actief & Sport, Attracties &  

  bezienswaardigheden, Bourgondisch, 

  Kuren & Wellness, Overnachten etc.

Formaat  • 135 x 210 mm staand

Oplage  • minimaal 130.000 stuks 

Pagina’s • 164

Verspreiding • VVV kantoren in Zuid-Limburg en 

  geheel Nederland 

 • Grotere verblijfsaccommodaties en  

  attracties in Zuid-Limburg  

 • Beurzen (b.v. 50+, fiets- en wandelbeurs) 

 • Aanvragen vanuit I&R 

 • Downloads website: 4.000 keer 

 • Direct mailings 

Presentatievormen  
en tarieven uitgave 2018/2019

• Regelvermelding  gratis 

• 1/4 pagina €  570,-

• 1/2 pagina €   1.040,-

• 1 pagina €  1.935,- 

• Dubbele pagina  €  3.570,-

€ 25,- korting bij ongewijzigde door-

plaatsing advertorial uit vorige editie.

€

Print- / drukwerk
Neem contact op met uw regiomanager (zie pag. 31) 

voor meer info en voorwaarden.
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Route en voordeelactie Wilt u graag een route-flyer met eventueel een voor-
deelactie voor uw gasten? Ontwikkel dan samen met 
VVV Zuid-Limburg een eigen route-flyer.

Vorm
• Route start en eindigt bij uw locatie

• Alleen bestaande routes van VVV Zuid-Limburg /  

 Routepunt

• Op de flyer wordt aangeduid dat VVV Zuid-Limburg /  

 Routepunt de aanbieder is van de route

• Mogelijkheid om een actie aan de flyer te koppelen

• Opmaak volgens een vast stramien: A6-formaat,  

 dubbelzijdig en in full colour

• Kosten zijn inclusief opmaak- en drukkosten

• Oplage: 2.500 stuks

• Verspreiding via uw bedrijf

Promotie via
• Opname flyer op uw bedrijfsvermelding op 

 vvvzuidlimburg.nl 

• Opname flyer op de routeyou pagina van de 

 betreffende route 

• Een facebook bericht op Visit Zuid-Limburg

Tarieven

• Flyer €  200,-

 incl. opmaak

€

De Basiliek in Susteren

Veerpontjes

Kasteelpark Born

Smalste stukje Nederland

RivierPark Maasvallei

Salviuskerkje Limbricht

Steinerbos

Woodhenge

Kasteel Elsloo

Museum de Domijnen

Bierbrouwerij de Fontein

Pinkpop Expo

Vliegveld Beek

Alfa bierbrouwerij

Canisius stroop

Pater Karel Kapel

Laco Glanerbroek

Wildpark Gangelt

Meest westelijke punt Duitsland

Vlaaien bakken Selfkant

Basiliek van het heilige Hart

Fortuna stadion

Toon Hermans

Bokkenrijders

Kasteel Terborgh

St. Hubertusmolen

Maasmechelen Outlet Village

Mijnmuseum Beringen

Eyewitness

 

Livar - varken

Edith Stein

All-in Echt

van het heilige H

Toon Hermans

De Basiliek in Sustere

 bierbrouwer

Veerpontjes

Livar - varken

Eyewitness

Woodhenge

Salviuskerkje Limbricht

Museum de Domijnen

Pinkpop Expo

Steinerbos

en bakken Selfkant

t westelijke punt Dui

ater Karel Kapel

anisius stroop

Kasteelpark Born

chelen Outlet

All-in Echt

Edith Stein

Mijnmuseum Bering

Kasteel Elsloo

Smalste stukje Nederland

rtuna stadion

St. Hubertusmolen

Wildpark Gangelt

Kasteel Terborgh

Bokkenrijders

RivierPark Maasvallei

rbrouwerij de 

Vliegveld Beek

co Glanerbroek

ans

Illustratie plattegrond 
met Hot Spots

Ook u als ondernemer kunt in uw eigen uitingen 
gebruik maken van onze geïllustreerde plattegronden 
van de vier regio’s uit de Wegwijzer 2016/2017.  
Hiermee plaatst u zichzelf tussen de leukste Hot Spots 
in uw regio. Deze illustratieve plattegronden zijn  
gemaakt door Tejohaas Productions uit Heerlen.

Inhaakmogelijkheden
• Gebruik geïllustreerde plattegrond

• Met een op maat gemaakte icoon voor uw bedrijf, die 

 ook een volwaardige plek op uw plattegrond krijgt

• Geschikt voor zowel online als in print

Tarieven

• Illustratie plattegrond  € 65,-

 op maat

Toon Hermans

Kasteelpark Born

Mijnmuseum Beringen

Schaapskooi Mergelland

Kasteel Wittem

Toon Hermans

Kasteelpark Born

Mijnmuseum Beringen

Schaapskooi Mergelland

Kasteel Wittem

Toon Hermans

Kasteelpark Born

Mijnmuseum Beringen

Schaapskooi Mergelland

Kasteel Wittem

Toon Hermans

Kasteelpark Born

Mijnmuseum Beringen

Schaapskooi Mergelland

Kasteel Wittem

Toon Hermans

Kasteelpark Born

Mijnmuseum Beringen

Schaapskooi Mergelland

Kasteel Wittem

€



Digitaal / online
Neem contact op met uw regiomanager (zie pag. 31) 

voor meer info en voorwaarden.

vvvzuidLimburg.nl
Website

De beste presentatie van de regio, met alle informatie 
van VVV Zuid-Limburg.

 

Cijfers over het jaar 2016

Tarieven

• Link, per jaar € 70,-

• Topper, per 3 maanden €  250,-

• Banner, per maand €  125,-

• Promotiefilm, per jaar €  25,-

• Reserveerlink voor  gratis

 accommodaties en Tickli

Bijkomende voordelen
Content wordt doorgeplaatst op de 

website van VVV Nederland en in de 

App van VVV Nederland.

Ruim
1,5 miljoen
Bezoekers

89%
Nederlands

6,5%
Engels

3.17min
per sessie

66%
nieuwe

bezoekers

1,5%
Duits

5,7 
miljoen

Pageviews 

Ruim
200.000

Homepage
hits

Ruim
200.000

Homepage
hits

Ruim
1,6 miljoen
Bezoekers

92%
Nederlands

5%
Engels

2.38 min
per sessie

65%
nieuwe

bezoekers

2%
Duits

Ruim
5 miljoen
Pageviews 

Ruim
185.000

Homepage
hits

Ruim 742.000 
click-outs naar 
ondernemers

€
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Digitale Nieuwsbrief  
Direct

Mailing faciliteiten
Zakelijk, touroperators

Thematische nieuwsbrief met vermeldingen, aanbie-
dingen of acties van contribuanten. Concrete thema’s 
zoals wandelen & fietsen, wellness of familie-uitjes 
worden nader belicht. 

 
              14.500 Zuid-Limburg geïnteresseerden

VVV Zuid-Limburg beschikt over interessante actuele 
adressenbestanden van zakelijke contacten of bijvoor-
beeld touroperators. Er kan een geheel eigen nieuws-
brief in de VVV huisstijl opgesteld worden. 

Tarieven 

• Per plaatsing € 80,-

Tarieven 

• Een volledige  € 200,-

 nieuwsbrief van een 

 lid in de VVV huisstijl

Tickli.nl
Ticketshop Limburg 

Online ticketsysteem voor online en fysieke  
ticketverkoop.

 

• Onderdeel van VVV Zuid-Limburg 

• Invoer simpel en eenvoudig

• Oneindig veel tickets(soorten)

• Duidelijke statistieken op ieder moment 

• Helpdesk voor verkoper en koper 

• Gebruiksvriendelijk voor consumenten, met en 

 zonder account 

• Veilige betaling via MultiSafePay 

• Veel verkoopkanalen 

• Mogelijkheid voor personaliseren van de tickets 

• Reserveren op datum en tijdstip mogelijk

• Geschikt voor evenementen, attracties, 

 arrangementen en excursies

• Registratiemodule voor (zakelijke) bijeenkomsten 

• Cross-selling mogelijk

Tarieven

• Gebruik en implementatie   gratis

• Ticketfee per verkocht ticket is  variabel 

 afhankelijk van het soort ticket 

 en de ticketprijs

• Gebruik registratiemodule per keer €  50,- 

€ Compleet
vernieuwde 
ticketshop!

€
€
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Blog en/of vlog 
op vvvzuidlimburg.nl/blogs

Elke maand gaan de vaste bloggers Jenneke en Leonie 
voor VVV Zuid-Limburg op ontdekkingsreis in Zuid- 
Limburg. Al hun belevenissen worden natuurlijk vast-
gelegd in woord en beeld.

• Max 3 uur bezoek op uw locatie

• Creëren van een blog en/of vlog

• Plaatsing op vvvzuidlimburg.nl/blogs

• Promotie middels social media kanalen 

 van VVV Zuid-Limburg

Tarieven

• Blog & vlog over uw  €  625,- 

 bedrijf of evenement

• Blog over uw bedrijf €  450,- 

 of evenement 

€
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Bemiddeling 
Social influencers
influencer marketing

Omdat social influencers veel invloed hebben op het 
gedrag van hun volgers en deze invloed alsmaar groter 
wordt, is influencer marketing een belangrijke weg 
om de juiste doelgroepen te kunnen benaderen en 
beïnvloeden. Content van influencers zoals bloggers, 
vloggers en instagrammers wordt door consumenten 
vertrouwd en brengt organisaties echte verhalen. 

• VVV Zuid-Limburg beschikt over een database van  

 interessante social influencers en kan hierin voor u 

 bemiddelen.

Tarieven

• Bemiddeling influencers €  85,- 

 per contact, exclusief eventuele  

 fee voor de influencer zelf 

€
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Adverteren op 
Routeyou.com

Route adopteren op 
vvvzuidlimburg.nl

Het is mogelijk om te adverteren op de routepagina’s  
van VVV Zuid-Limburg op Routeyou.com. In 2016  
hadden deze pagina’s gezamenlijk maar liefst 380.000 
bezoekers en dit aantal gaat in 2017 aanzienlijk stijgen.

• Keuze uit specifieke routepagina’s of de algemene  

 Zuid-Limburg verzamelpagina

• Prijsindicatie: € 250,- per 40.000 ingekochte views

• U dient de banners zelf aan te leveren

Op de website van VVV Zuid-Limburg zijn bijna 400 
routes te vinden. Ligt uw bedrijf langs een route, breng 
uw bedrijf als ‘tip voor onderweg’ dan extra onder de 
aandacht bij de gebruikers van die route. 

• Max. 3 bedrijven per route (vol = vol)

• Kan alleen als uw bedrijf langs/bij de route ligt

• Uw profilering op de routepagina linkt door naar uw  

 bedrijfspagina op vvvzuidimburg.nl

• Uw route-adoptie wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd,  

 totdat u dit annuleert

Tarieven

• Advertentie op Routeyou.com afhankelijk van 

 Exclusief kosten voor de aantal views  

 opmaak van de banners

Tarieven

• Adoptie route €  25,- 

  per route per jaar

€

€



Facebook

Twitter

Tarieven

• Win een ticket-dag € 100,-

 (incl. € 50,- promotiebudget)

• Social Media Advies € 50,-

 (prijs per uur)

Tarieven

• Plaatsen van tweets en retweets  gratis

Social Media
VVV Zuid-Limburg is actief op meerdere 

social platformen, waarop interessante tips, foto’s 

en filmpjes worden geplaatst.

Neem contact op met uw regiomanager (zie pag. 31) 

voor meer info en voorwaarden.

> 48.000
87%

Nederlands

65%35%

> 2.500 

> 3.800
volgers

276
volgend

€

€
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Persberichten
Schrijven, verzenden

Diverse (toeristische) media en social influencers  
(bloggers) winnen informatie in over actuele toeris 
tische ontwikkelingen en over ‘wat er te doen is’ via 
VVV Zuid-Limburg. Daarnaast zijn wij zelf actief om 
de media en bloggers te enthousiasmeren om over 
Zuid-Limburg te publiceren. Houd ons dus op de  
hoogte van actuele ontwikkelingen, nieuwsfeiten,  
evenementen en activiteiten binnen uw bedrijf.  
 
Ook is gerichte persbewerking via de VVV mogelijk. 
(persadressen blijven in beheer van VVV Zuid-Limburg)

 • Uitgebreid (toeristisch) persbestand

 • Mediaselectie op maat

 • Regionaal & nationaal

 • Ook pers in Duitsland en Vlaanderen

Tarieven

• Aanleveren van interessante  gratis 

 (pers-) berichten

• Persbericht schrijven €  125,-

• Persbericht verzenden €   0,30

 (per adres excl. verzendkosten)

• Een volledige pers nieuwsbrief €  200,-

 van een lid in de VVV huisstijl  

Pers
Neem contact op met uw regiomanager (zie pag. 31) 

voor meer info en voorwaarden.

20 21
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Fotoreportage op locatie

Maak een professionele 
bedrijfsfilm

Fotografie neemt een steeds belangrijkere rol in de 
toeristische marketing. Het zorgt voor beleving in uw 
communicatiemiddelen (print en online). VVV Zuid- 
Limburg biedt leden in samenwerking met fotograaf 
Fons Verhoeven de mogelijkheid om een professionele 
fotoreportage op uw locatie te laten maken.

VVV Zuid-Limburg en Baadjou Concept, Film en Crea- 
tion bieden u de mogelijkheid om een professionele 
bedrijfsfilm te laten ontwikkelen. Daarmee profiteert u 
van onze online kanalen en automatische plaatsing op 
de website vvvzuidlimburg.nl.

Tarieven 

• Voor 10 digitale foto’s, € 150,-

 rechtenvrij (excl. reiskosten, 

 voorwaarden op te vragen 

 bij VVV Zuid-Limburg)

Tarieven  

• Bedrijfsfilm in volledige  Vanaf

 HD resolutie   € 505,-

Ledenvoordeel
Neem contact op met uw regiomanager (zie pag. 31) 

voor meer info en voorwaarden.

22 23

€

€



24 25

VVV-Inspiratieschermen 
op locatie

Uw gasten kunnen via de VVV-Inspiratieschermen van 
VVV Zuid-Limburg op een interactieve wijze kennis 
maken met de regio Zuid-Limburg. U bent altijd verze-
kerd van actuele data, 24/7. Data die u als ondernemer 
ontsluit binnen uw eigen huisstijl. Praktisch en  
servicegericht!

Voordelen

1. Actuele VVV-informatie over evenementen, routes,  

 bezienswaardigheden, dagjes uit, attracties.

2. De presentatie in uw eigen huisstijl

3. Mogelijkheid voor het tonen van films

4. Mogelijkheid voor het maken van eigen games

5. Uw gast kan zelf op interactieve wijze aan de slag  

 om relevante data te vinden

6. VVV Zuid-Limburg faciliteert en onderhoud de data,  

 u heeft daar zelf geen omkijken naar

7. Mogelijkheid om eigen bedrijfsinformatie en films  

 te laten zien

Wat heeft u nodig?
• Een touchscreen Full HD scherm

• PC Intel NUC i5 met internetverbinding  

 en Windows 8

• Een abonnement bij VVV Zuid-Limburg 

 voor de inspiratiesoftware

Heeft u interesse? Neem dan contact 

op met uw regiomanager.

Tarieven

• VVV-Inspiratieschermen  o.b.v. abonnement 

 De hardware is voor 

 eigen rekening

€

Beschikbaar 
vanaf 

eind 2017

Met voordeel producten 
inkopen

De mogelijkheid bestaat om diverse verkoopproducten 
van VVV Zuid-Limburg af te nemen als extra dienst 
voor uw gasten. Indien u grotere hoeveelheden bestelt, 
wordt per order een korting op de prijs aangeboden. 
De bestellijst is op te vragen bij uw regiomanager.

De kortingspercentages voor contribuanten zijn:

• Kaarten / boeken / gidsen
 - 10% bij afname tussen 1-99 stuks

 - 15% bij afname 100 stuks of meer

• Drukwerk van VVV Zuid-Limburg
  - 15% bij afname tussen 1-99 stuks

 - 20% bij afname 100 stuks of meer

Tarieven

• Met voordeel producten   o.b.v. staffelkorting

 inkopen 

€
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De Wegwijzer
Zuid-Limburg

Superhandig en boordevol 
informatie! Leg hem klaar 

voor uw gasten.

Evenementen-
agenda RSS feed

Deze is gratis en kunt 
u plaatsen op uw 

eigen website.

Thema-
campagnes

Haak in op de thematische 
promotiecampagnes van 

VVV Zuid-Limburg.

Corporate 
VVV-site & 
Noviteiten

Blijf op de hoogte van de 
VVV-activiteiten en ontwik-

kelingen in de regio.

Promotiefilms
VVV Zuid-Limburg

Deze zijn voor u beschikbaar. 
U kunt ze plaatsen op uw 
website en tonen in uw 

zaak of op beurzen.

Blijf op de 
hoogte

En volg ons op 
social media.

Altijd actueel
Actualiseer uw 

vermelding(en) op de VVV 
website 24/7, ook met 

speciale acties. 
vvvzuidlimburg.nl/

mxms
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€ 70,-

BRONS ZILVER GOUD PLATINUM

€ 310,- € 775,- € 1.395,-

Promotiepakketten Upgrades

3 maanden

1 x

6 maanden

1 x

1 x

2 x

1 jaar

1 x

1 x

3 x

Print / drukwerk
• Wegwijzer Zuid-Limburg: regelvermelding  

 (voor dagattractief & culinair)

• Route & voordeelactie

Digitaal / online
• Vermelding op vvvzuidlimburg.nl

• Link bij vermelding op vvvzuidlimburg.nl

• Topper, per 3 maanden

• Banner, per maand

• Promotiefilm, per jaar

• Reserveerlink accommodaties en Tickli

• Gratis item in nieuwsbrief Zuid-Limburg   

 geïnteresseerden

• Een eigen nieuwsbrief in onze huisstijl

Social media
• Facebook (> 48.000 volgers)

• Deelname ‘Win een ticket’-dag

• Twitter (div. accounts, > 2.500 volgers)

Pers
• Aanleveren van interessante 

 persberichten en nieuwtjes

Ledenvoordeel
• Met voordeel producten inkopen

Print/drukwerk

1  Adverteren in de Wegwijzer

 Zuid-Limburg 2018/2019

  • 1/4 pagina  €  570,- 

 • 1/2 pagina  €  1.040,- 

 • 1/1 pagina €  1.935,-

 • spread €  3.570,-

2  Illustratie plattegronds met hotspots €  65,-

3  Route & voordeelactie €  200,-

Digitaal / online

4  Topper op vvvzuidlimburg.nl €  250,-

 per 3 maanden

5  Banner op vvvzuidlimburg.nl €  125,-

 per maand, incl. opmaak

6  Promotiefilm bij website vermelding €  25,-

 per jaar

7  Item in de nieuwsbrief Zuid-Limburg €  80,- 

 geïnteresseerden 

8  Een eigen nieuwsbrief in VVV huisstijl €  200,-

9  Online verkoop entreetickets Op aanvraag

 via Tickli.nl

10  Blog & vlog Jenneke en Leonie €  625,-

11  Blog Jenneke en Leonie €  450,-

12  Bemiddeling social influencers €  85,-

 per influencer, excl. fee voor de influencer zelf

13  Adverteren op Routeyou.com Op aanvraag

14  Route adopteren op vvvzuidlimburg.nl €  25,-

  per route per jaar

Social media

15  Deelname ‘Win een ticket’-dag €  100,-

  (incl. € 50,- promotiebudget)

16  Social media advies €  50,-

 per uur

Pers

17  Persbericht schrijven €  125,-

18  Persbericht verzenden €  0,30

 per adres

19  Een eigen persnieuwsbrief in VVV huisstijl €  200,-

Ledenvoordeel

20  Fotoreportage op locatie €  150,-

21  Maak een professionele bedrijfsfilm €  505,-

 vanaf prijs

22  Met voordeel producten inkopen Op aanvraag

 o.b.v. staffelkortingen

23  VVV inspiratiescherm op locatie Op aanvraag

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

De genoemde promotiepakketten kunnen naar wens 
worden aangevuld met onderstaande upgrades. Deel-
name en plaatsing is op basis van beschikbare ruimte.



Contactgegevens 
Regiomanagers VVV Zuid-Limburg

30 31

Petra Sieben
T. 043-609 8528 / M. 06-23 175 482
E. petra.sieben@vvvzuidlimburg.nl

Voor ondernemers in de gemeenten Eijsden-Margraten, 

Gulpen-Wittem, Vaals en het Duitse en Belgische 

grensgebied

Moniek Daniëls
T. 043-609 8505 / M. 06-51 095 795

E. moniek.daniels@vvvzuidlimburg.nl
Voor ondernemers in de gemeenten Heerlen, Landgraaf, 

Brunssum, Kerkrade, Simpelveld, Voerendaal, 

Onderbanken en Nuth

Sven Kools
T. 043-609 8507 / M. 06-83 674 200
E. sven.kools@vvvzuidlimburg.nl

Voor ondernemers in de gemeenten Sittard-Geleen, 

Schinnen, Beek, Stein en Echt-Susteren

Nicole Schurgers
T. 043-609 8509 / M. 06-20 246 022

E. nicole.schurgers@vvvzuidlimburg.nl
Voor ondernemers in de gemeenten 

Valkenburg a/d Geul, Meerssen en Maastricht

Onze
regiomanagers

Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact op met uw regiomanager.
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Stichting VVV Zuid-Limburg
Hoofdkantoor: Walramplein 6

Postbus 820

6300 AV Valkenburg a/d Geul

T. 043-6098500

E. info@vvvzuidlimburg.nl

www.vvvzuidlimburg.nl


