Aanmeldformulier
Promotiepakketten Limburg Marketing

Kruis hier het gewenste pakket als uitbreiding van
uw lidmaatschap aan:

Zilver
€ 199,00

Goud
€ 329,00

Platina
op maat

Print/drukwerk
·Vermelding adressenboekje
advertorial 30 woorden + 1 foto incl. vertaling in Duits

Digitaal/online op www.vvvmiddenlimburg.nl
·Vermelding naw gegevens
·Ēén vermelding incl. tekst, foto’s en contactgegevens
·Twee vermeldingen incl. tekst, foto’s en contactgegevens
·Link bij vermelding
·Banner, per maand

1x

·Plaatsing eigen promotiefilm, per jaar
·Reserveerbutton
·Gratis item in consumentennieuwsbrief van Midden-Limburg

1x

1x

·Facebook bericht

1x

1x

·Twitter

1x

2x

·Instagram

1x

1x

·Gratis vermelding op de Maasplassen app
·Vermelding als POI op routeplannerlimburg.nl
·Eigen facebook widget bij vermelding
·Gratis vermelding op VVV infozuilen

Social Media

·Op maat gemaakte facebook actie

Ledenvoordeel
·Met voordeel producten inkopen
·Gratis uw folder in de VVV vestigingen
·Gratis promotiemateriaal van de regio voor eigen gebruik
·Gratis vermelding online van evenementen met
foto, tekst en link
·Export evenement naar diverse rss-feeds,
evenementenkalenders, kranten
·Gratis vermelding op vvv.nl
·Gratis vermelding op VVV NL app

1x

+ Upgrades
Kruis in de lijst hieronder de gewenste upgrades aan:

Print/drukwerk

Social Media

1 Adverteren in het Limburg magazine 2019
1/8 pagina liggend
€ 195,00
1/4 pagina staand
€ 350,00
1/2 pagina liggend
€ 650,00
1/1 pagina
€ 1.100,00
2 Adverteren in het Maasplassen magazine 2019
1/4 pagina liggend
€ 275,00
1/2 pagina staand
€ 525,00
1/1 pagina
€ 995,00

3 Extra vermelding in VVV magazine

8 Social media advies per uur
9 Social media workshops

€ 65,00
op aanvraag

Ledenvoordeel
10 Gebruik van evenementen widget
11 Vermelding op Duitse en Engelse

gratis
gratis

site van VVV Midden-Limburg
(vertaalde tekst zelf aanleveren)
12 Vermelding leden uit Nederweert
gratis
op vvvdepeel.nl
13 Vermelding op VVV site van eigen gemeente gratis
vvvweert.nl, vvv.roermond.nl enz.

€ 50,00

mogelijk vanaf Goud

Digitaal/online
4 Banner op vvvmiddenlimburg.nl
per maand, excl. opmaak
5 Item in de consumenten nieuwsbrief
van VVV Midden-Limburg
6 Bemiddeling social influencers
7 Plaatsing 2 eigen arrangementen, per jaar

€ 49,00

Groepsreserveringen
14 Bemiddeling bij groepsreserveringen tegen

€ 80,00

10% commissie

op aanvraag
€ 95,00

Alle genoemde bedragen zijn in euro en excl. BTW

Totaalbedrag promotiepakket:

€

______________________

Uw persoonsgegevens
Al uw gegevens worden gebruikt conform de AVG-privacywet. Zie onze privacy policy op www.limburg.marketing.
Uw toestemming is nodig voor de verwerking van uw gegevens in onze systemen. Zonder verwerking kunnen wij uw bedrijf niet zichtbaar maken.
Daarnaast houden we u via nieuwsbrieven op de hoogte van belangrijke toeristische ontwikkelingen in de regio.
O
Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn contactgegevens in deze overeenkomst door Limburg Marketing.

Uw contactgegevens voor facturatie:
Bedrijf

_______________________________________________________________________________________________________

Contactpersoon

_______________________________________________________________________________________________________

Adres

____________________________________________ PC+plaats ________________________________________________

Telefoonnummer

____________________________________________

E-mail

____________________________________________ Website ________________________________________________

Datum

___________________________________________

Handtekening

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met uw accountmanager. T: 0475-386300 | info@limburg.marketing
Meer info: www.limburg.marketing

