Bent u al partner
en wilt u graag
extra promotie?
Kies uw promotiepakket als uitbreiding
op uw Basis Partnership.

Plus

Premium

Exclusive

€ 310,- / jaar

€ 610,- / jaar

€ 1.150,- / jaar

 Link op uw partnerpagina(‘s) op
visitzuidlimburg.nl

 Link op uw partnerpagina(‘s) op
visitzuidlimburg.nl

 Link op uw partnerpagina(‘s) op
visitzuidlimburg.nl

 3 maanden lang Topper op
visitzuidlimburg.nl

 6 maanden lang Topper op
visitzuidlimburg.nl

 12 maanden lang Topper op
visitzuidlimburg.nl

 Uw eigen promotiefilm / instafeed op uw visitzuidlimburg.nl
partnerpagina

 Uw eigen promotiefilm / instafeed op uw visitzuidlimburg.nl
partnerpagina

 Uw eigen promotiefilm / instafeed op uw visitzuidlimburg.nl
partnerpagina

 1 gratis item in onze consumenten
nieuwsbrief naar Zuid-Limburg
geïnteresseerden

 1 gratis item in onze consumenten
nieuwsbrief naar Zuid-Limburg
geïnteresseerden

 1 Facebook-post

 1 Facebook-post
 Banner voor 1 maand op
visitzuidlimburg.nl

Bedrijf
Contactpersoon
Adres
E-mail
Datum
Periode

Handtekening
voor akkoord

 Deelname ‘Dinsdag-Uitdeel-Dag’
(incl. € 50 promotiebudget)
 1 Insta story inclusief doorplaatsing op Facebook

Upgrades
Uw Basis Partnership en de
genoemde promotiepakketten
voor partners kunnen naar
wens worden aangevuld met
onderstaande upgrades.

Totaalbedrag van uw bestelling
€

Deelname en plaatsing is op basis van beschikbare
ruimte. Alle genoemde bedragen zijn in Euro en
exclusief BTW.

Print / drukwerk

Social media

Ο

Ο
Ο

1.

Adverteren in ‘Jouw Wegwijzer’ Zuid-Limburg

		• ¼ pagina

€ 580,-

		

• ½ pagina

		

• hele pagina

€ 1.975,-

		

• spread

€ 3.640,-

Ο

Route & voordeelactie

2.

€ 1.060,-

€ 200,-

Digitaal / online

Ο
Ο

4.

		

per 3 maanden

Ο

5.

Banner op visitzuidlimburg.nl

3.

Weblink per jaar
Topper op visitzuidlimburg.nl

		

per maand - inclusief opmaak,

		

op basis van beschikbaarheid

Ο

6.

promotiefilm / instafeed op uw

Ο

7.

		

(o.b.v. content aanlevering)

Ο

8.

Item in nieuwsbrief naar Zuid-Limburg

Ο

9.

Ο

10. Route adopteren op visitzuidlimburg.nl

Ο

11. Adverteren op Routeyou.com

€ 70,€ 250,-

€ 125,-

€ 85,-

€ 80,-

op aanvraag

		via Tickli

		

13. Insta story incl. doorplaatsing

€ 75,-

		

op Facebook

Pers & social influencers

Ο
Ο
Ο

14. Persbericht schrijven

€ 125,-

15. Persuitnodiging schrijven

€ 75,-

16. Redigeren persbericht of

€ 57,50

		persuitnodiging (per uur)

Ο

17. Persbericht of persuitnodiging

Ο

18. Bemiddeling social influencers

€ 0,30

		verzenden (per adres)
€ 85,-

(per influencer, excl. fee voor de influencer)

€ 25,-

		geïnteresseerden
Online verkoop van entreetickets

€ 50,-

		

		partnerpagina (per jaar)
Inrichten partnerpagina

12. Insta story

€ 25,-

(per route per jaar, staffel mogelijk)

Voordelen voor partners

Ο

19. Fotoreportage op locatie

		

Ο
Ο
Ο

20. Een professionele bedrijfsfilm (vanaf prijs)

€ 585,-

21. SEO-scan

€ 250,-

22. Met voordeel producten inkopen

		
op aanvraag

Ο

€ 185,-

(exclusief reiskosten)

op aanvraag

(o.b.v. staffelkortingen)

23. Inspiratieschermen op locatie

op aanvraag

Bijlage
Toelichting op afgenomen
promotiepakket en/of
upgrades
Topper op visitzuidlimburg.nl

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met uw
regiomanager.

Periode (voorkeur):
T. 043-609800
Banner op visitzuidlimburg.nl
Periode (voorkeur):
Instafeed op uw partnerpagina
Uw instagram-account:
Item in nieuwsbrief Zuid-Limburg
geïnteresseerden
Periode (voorkeur):

Ο Wandelen ΟFietsen Ο Familiepret
Ο Eten & drinken Ο Wellness & onthaasten
Ο Cultuur Ο Evenementen
Bijzonderheden / opmerkingen

Meer info:
www.partners.visitzuidlimburg.nl/voor-partners

E. regiomanagement@visitzuidlimburg.nl

Overzicht van uw
Partnership
Bedrijf
Periode

Meer info:
www.partners.visitzuidlimburg.nl/voor-partners

