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Sámen met u laten we onze gasten verlan-
gen naar onze regio en wijzen ze ter plekke 
fysiek én online de (mooiste) weg. Wij zijn 
uw ultieme toeristische marketing- en ken-
nispartner. Sinds 1885 én helemaal van nu.

Hart voor Zuid-Limburg

De regio Zuid-Limburg met haar prachtige 
glooiende landschap, dát is waar ons hart 
sneller van gaat kloppen.

Met ons kleine team werken we vol 
enthousiasme aan het op de kaart 
zetten van deze prachtige regio. 

Nationaal én internationaal. Ook voelen 
we ons mede verantwoordelijk voor de 
doorontwikkeling van Zuid-Limburg, wat 
terug te zien is in beleid en producten die 
we samen met onze partners opstellen. 

Wij brengen Zuid-Limburg dan ook door-
lopend onder de (inter)nationale aan-
dacht en doen dat met een breed palet 
aan marketingactiviteiten. Door bestaande 
gasten aan ons te binden en buitenlandse 
en zakelijke markten te bewerken, ontstaat 
er groeipotentie in de bestedingen van het 
verblijfs- en dagtoerisme.

Zuid-Limburg 
zijn we samen
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Visit Zuid-Limburg 
Shops

Rondleidingen

Braggie plekken

Inspiratieschermen
op locatie

Storytelling 
producten & routes

Films & 
beelden

Website
visitzuidlimburg.nl

Onze website
met meer aandacht 

voor beleving en
ondernemers

PR via de
 zijdeur

Data 
monitoring

Product
ontwikkeling

SMM
Social Media

Marketing

SEO
Search Engine 
Optimization

SEA
Search Engine 

Advertising

PR

Gaming 

Social Ads

Blogs & Vlogs

E-mailings

Infographics

Call & 
Mailcenter

Webshop Visit 
Zuid-Limburg

Tickli.nl

Augmented 
reality apps

De bloggers op
onze website zijn
de ambassadeurs

van onze regio

VVV-winkels worden 
inspiratiepunten

→ Visit Zuid-Limburg
Experience

Snel en
eenvoudig

1-op-1 
marketing

Bloggers 
inspireren

Sociale
netwerken

Nieuwsbrieven

Ook onze 
kaarten zijn
storytelling

Customer Journey Model 
Visit Zuid-Limburg

Visit Zuid-Limburg vertaalt het unieke DNA
 van de regio naar naar relevante informatie 
die onze gasten inspireert. De 6 fasen uit 
de customer journey (klantreis) staan 
hierbij centraal. 

Wij staan zowel voor, tijdens als na hun 
verblijf klaar voor onze gasten. Wanneer 
ze maar willen en via het medium dat ze 
het liefst gebruiken.

Basis ReserveringAandacht ReisOverweging Aanbeveling
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Als partner  
profiteert u van

 Multichannel promotie bij ruim 
 4 miljoen gasten 

 Vergaande kennis van toerisme en 
 marketing 

 Originele (media)aandacht in 
 de héle klantreis 

 Toegang tot ons brede 
 (internationale) netwerk 

 Inspraak bij ontwikkeling van 
 beleid en producten 

 Voordelen rondom ons unieke
 Routepunt 

 Ondersteuning en advies bij 
 regionale events 

 Betrouwbaarheid sinds 1885 
 én helemaal van nu! 

Wat is het Basis Partnership

Visit Zuid-Limburg laat gasten 
verlangen naar onze unieke regio en 
wil ze ter plekke fysiek én online de 
(mooiste) weg wijzen. 

Wij brengen Zuid-Limburg door-
lopend onder de aandacht – nationaal 
en internationaal – met een breed 
palet aan marketingactiviteiten en 
ontwikkelen in samenspraak nieuw 
beleid en producten. Dat doen we 
graag voor én met u. 

Als partner profiteert u hiervan mee!

Online

 Uw eigen Visit Zuid-Limburg 
 partnerpagina op visitzuidlimburg.nl

 Vermelding op relevante thema- en   
 routepagina’s van visitzuidlimburg.nl

 Plaatsen van acties op uw eigen 
 Visit Zuid-Limburg partnerpagina

 Aanleveren van activiteiten in de   
 online agenda

 Mogelijkheid gebruik van online   
 reserveringssysteem Tickli

 Weblink naar Tickli bij gebruik van 
 dit reserveringssysteem

Print- & drukwerk

 Vermelding in ‘Jouw Wegwijzer’   
 (voor dagattractief en culinair)

 Vermelding in print producten in   
 samenwerking met externe partijen

 Inhaakmogelijkheden bij campagnes   
 en projecten

“Als partner van Visit Zuid-Limburg profiteert 
u van de gezamenlijke promotie van de regio 
met bijzondere voordelen. Wij maken gasten 
hongerig en u kunt die honger stillen. Daarbij 
zoeken we samen naar originele manieren om 
uw organisatie het beste te profileren bij onze 
gasten, in elke fase van hun reis.”

Kennis & advies

 Advies van uw regiomanager

 Beschikbaarheid van kennis en data   
 over toerisme

 Deelname aan kennissessies en   
 workshops

 Aanleveren van persberichten en   
 nieuwtjes

 Voordelig producten inkopen voor   
 uw gasten

Inclusief voor accommodaties

 Weblink naar uw reserveringssysteem

Inclusief voor dagattracties  
en eetgelegenheden
 
 Regelvermelding in ‘Jouw Wegwijzer’

 Zichtbaarheid op Visit Zuid-Limburg   
 Inspiratieschermen

⟶ Partner worden

Basis 
partnership

Samen de honger van 
onze gasten stillen?

Manon Luijten
Manager Marketing

6 #visitzuidlimburg 7



Campagnes
Haak in op de thematische 
promotiecampagnes van Visit 
Zuid-Limburg.

Altijd actueel
Actualiseer 24/7 uw partner-
pagina(’s) op visitzuidlimburg.nl. 
Ook met speciale acties. Log in 
via visitzuidlimburg.nl/mxms

Promotiefilms 
Visit Zuid-Limburg
Deze zijn voor u beschikbaar. 
U kunt ze plaatsen op uw 
website en tonen in uw zaak 
of op beurzen.

Volgt u ons al?
Volg @visitzuidlimburg op social 
media voor de laatste updates 
en nieuwtjes. Lift mee en gebruik 
ook #visitzuidlimburg om uw 
eigen bereid te vergroten.

Website voor partners 
& Partner Nieuws
Blijf op de hoogte van de activi-
teiten van Visit Zuid-Limburg en 
ontwikkelingen in de regio.
Partners.visitzuidlimburg.nl 

Evenementenagenda 
RSS-feed
Deze is gratis en kunt u plaatsen 
op uw eigen website.
partners.visitzuidlimburg.nl/
rssfeeds

'Jouw Wegwijzer'
Zuid-Limburg
Superhandig en boordevol 
informatie! Leg hem klaar voor 
uw gasten.

8 #visitzuidlimburg 9



⟶ Print- & drukwerk

Thematische opbouw

Actief & sport, Attracties & bezienswaardig-
heden, Bourgondisch, Wellness & onthaas-
ten, Overnachten etc.

→ Formaat: 135 x 210 mm staand
→ Pagina’s: 164 
→ Oplage: minimaal 140.000 stuks

Verspreiding

→ Visit Zuid-Limburg Shops
→ Grotere verblijfaccommodaties en 
 attracties in Zuid-Limburg
→ Beurzen (b.v. fiets- en wandelbeurs)
→ Downloads via website
→ Direct mailings

Presentatievormen en tarieven 
uitgave 2020/2021

→ Regelvermelding  gratis
→ ¼ pagina € 580,-
→ ½ pagina € 1.060,-
→ 1 pagina € 1.975,-
→ Dubbele pagina (spread) € 3.640,-
→ Kortingsbon (max. 20,  gratis
 alleen voor adverteerders) 

€ 25,- korting!
Bij ongewijzigde doorplaatsing van uw 
advertorial uit de vorige editie.

Jouw Wegwijzer is de bewaar- en informatie-
brochure over wat er in Zuid-Limburg 
allemaal te doen is: dagattracties & eet- 
en drinkgelegenheden. 

⟶ Print- & drukwerk

Vorm

→ Route start en eindigt bij uw locatie
→ Alleen bestaande routes van Visit   
 Zuid-Limburg / Routepunt
→ Op de flyer wordt aangeduid dat Visit   
 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 
 • full colour
→ Kosten zijn inclusief opmaak- en 
 drukkosten
→ Oplage: 2.500 stuks
→ Verspreiding via uw bedrijf

Promotie via

→ Opname flyer op uw partnerpagina op   
 visitzuidlimburg.nl
→ Opname flyer op de Routeyou pagina 
 van de betreffende route
→ 1 facebook-post via @visitzuidlimburg

Tarieven

→ Flyer incl. opmaak € 200,-

Ontwikkel samen met Visit Zuid-Limburg 
een eigen route-flyer en bied uw gasten 
een leuke voordeelactie aan. 

Jouw Wegwijzer 
Zuid-Limburg

Route en 
voordeelactie

Meer weten? Neem contact op.10 #visitzuidlimburg 11



⟶ Digitaal / online

Tarieven

→ Weblink, per jaar  € 70,-
→ Topper, per 3 maanden  € 250,-
→ Banner, per maand  € 125,-
→ Promotiefilm, per jaar  € 25,-
→ Instafeed, per jaar  € 25,-
→ Reserveerlink voor  gratis
 accommodaties en Tickli 
→ Inrichten partnerpagina € 85,- 
 (o.b.v. content aanlevering)

De beste online presentatie  
van de regio, met alle  
informatie over toerisme  
in Zuid-Limburg

Met inspirerende beelden en voor web 
geschreven teksten inspireren wij gasten 
optimaal. Ons consument-gerichte online 
platform is volledig responsive en continu
in ontwikkeling. Visit Zuid-Limburg is ver-
antwoordelijk voor de online presentatie 
van toeristische thema’s, welke gekoppeld 
worden met alle partnerpagina’s. Verkeer 
naar uw website genereren is daarbij een 
belangrijk doel. 

Uw eigen partnerpagina  
& persoonlijk dashboard

Als partner krijgt u een of meerdere partner-
pagina's op visitzuidlimburg.nl. De informa-
tie over uw bedrijf, speciale aanbiedingen 
of acties voor uw gasten kunt u zelf 
24/7 actualiseren via MXMS, het content-

systeem achter onze website. Bekijk er 
ook uw persoonlijke dashboard met statis-
tieken: een handig overzicht met het aantal 
paginaweergaves van uw partnerpagina 
en doorclicks naar uw eigen website. Log 
regelmatig in en zorg dat uw bedrijf altijd 
goed in de etalage staat of laat het ons 
verzorgen.

Op visitzuidlimburg.nl
 
→ Meer dan 400 routes in Zuid-Limburg
→ Uitgebreide evenementenagenda
→ Toeristische informatie per thema
→ Blogs & vlogs over Zuid-Limburg
→ User generated content via 
 #visitzuidlimburg
→ Webshop 
→ Ticketshop Tickli.nl
→ Toeristische websites van gemeenten in  
 Zuid-Limburg
→ Relevante toeristische partnerregio’s:
 Maastricht, Noord- en Midden-Limburg en  
 het Belgisch- en Duits grensgebied.

Website voor 
consumenten
visitzuidlimburg.nl

Meer weten? Neem contact op.12 #visitzuidlimburg 13



⟶ Digitaal / online ⟶ Digitaal / online

Tarieven

→ Item in nieuwsbrief € 80,-
 De content van uw item 
 gaat geheel in overleg 
 met Visit Zuid-Limburg.

Ticketsysteem voor online  
en fysieke ticketverkoop

→ Onderdeel van Visit Zuid-Limburg
→ Invoer en implementatie duidelijk 
 en eenvoudig
→ Veel tickets(soorten): early birds / 
 combinatie / op datum en tijd
→ Crowd control: inzichtelijk welke 
 bezoekers waar vandaan komen
→ Duidelijke (verkoop)statistieken 
 op ieder moment
→ Helpdesk (telefonisch en e-mail) voor   
 verkoper en koper
→ Gebruiksvriendelijk voor consumenten,   
 (met en) zonder account
→ Veilige betaling via 
 MultiSafePay / Ideal / buitenlandse 
 maatschappijen / Credit Cards
→ 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
→ Fysieke verkoop via Visit Zuid-Limburg   
 shops en Tickli resellers
→ Gastenlijst- en sponsortickets
→ Gratis scan app voor uw smartphone

Tarieven

→ Gebruik en implementatie gratis
 géén contract- of instapkosten
→ Ticketfee per verkocht ticket  variabel
 is afhankelijk van het soort 
 ticket en de ticketprijs
→ Gebruik registratiemodule  € 50,- 
 per keer

Thematische nieuwsbrief met 
vermeldingen, aanbiedingen of 
acties van partners die we versturen 
naar Zuid-Limburg geïnteresseerden. 

De thema’s van de nieuwsbrieven zijn: 
→ Wandelen
→ Fietsen
→ Familiepret
→ Eten & drinken,
→ Wellness & onthaasten
→ Cultuur en evenementen

→ Ruim 7.000 Zuid-Limburg
 geïnteresseerden

Digitale 
nieuwsbrief
Direct mail

Ticketshop 
Limburg
tickli.nl

Meer weten? Neem contact op.14 #visitzuidlimburg 15



Een route 
adopteren

Adverteren op 
Routeyou.com

⟶ Digitaal / online ⟶ Digitaal / online

→ Max. 3 bedrijven per route (vol=vol)
→ Kan alleen als uw bedrijf langs/bij 
 de route ligt
→ Uw profilering op de routepagina is 
 gekoppeld met uw partnerpagina op 
 visitzuidlimburg.nl
→ Uw route-adoptie wordt jaarlijks 
 stilzwijgend verlengd, totdat u 
 dit annuleert

Tarieven

→ Adoptie route € 25,-
 Per route per jaar

→ 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

Tarieven

→ Advertentie op Routeyou.com variabel
 Afhankelijk van aantal views,
 exclusief kosten voor de 
 opmaak van de banners

Op visitzuidlimburg.nl zijn ruim 
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.

Adverteer op de routepagina’s van 
Visit Zuid-Limburg op Routeyou.com. 
In 2018 hadden deze pagina’s gezamen-
lijk maar liefst 616.000 bezoekers. 

Meer weten? Neem contact op.16 #visitzuidlimburg 17



⟶ Digitaal / online

Insta Story,  
inclusief doorplaatsing  
op Facebook

Via de Insta Stories van Instagram kunt u 24 
uur een ‘verhaal’ afnemen via het Instagram 
account van Visit Zuid-Limburg. De content 
van uw story gaat geheel in overleg met 
Visit Zuid-Limburg. Het is ook mogelijk 
(tegen een meerprijs) om de story door te 
plaatsen naar het Facebook account van 
Visit Zuid-Limburg. 

Visit Zuid-Limburg is actief op meer-
dere social media platformen, waarop 
interessante tips, foto’s en filmpjes 
worden geplaatst. 

Als partner kunt u meeliften op het bereik 
dat onze social media kanalen genereren. 
Instagram fungeert als zoekmachine en 
in 2019 telde #visitzuidlimburg meer dan 
30.000 berichten. Door het actief gebruiken 
van deze hashtag, is de kans groter dat 
uw onderneming gevonden wordt door 
de consument én creëert u meer betrok-
kenheid met de consument. De hashtag 
wordt ook in al onze print- en drukwerken 
gecommuniceerd. 

Visit Zuid-Limburg zet sterk in op User 
Generated Content. Op onze social media 
kanalen, onze website en in nieuwsbrieven 
delen wij beelden die de consument op 
Instagram plaatst. Wanneer u uw beelden 
ook deelt met #visitzuidlimburg, kunnen 
wij deze doorplaatsen. 

Dit is voor u een extra (gratis) mogelijkheid 
om uw onderneming onder de aandacht te 
brengen via onze kanalen!

Ons bereik in 2019

Instagram
→ Ruim 6.850 volgers
→ Gemiddeld bereik per bericht: 2.500
→ Vrouw 60% / Man 40%
→ 80% Nederlands

Facebook 
→ Ruim 62.000 volgers
→ Gemiddeld bereik per bericht: 15.000
→ Vrouw 66% / Man 34%
→ 82% Nederlands

Heeft u een interessant nieuwtje over 
uw onderneming? Dan delen wij dit graag 
op LinkedIn: ons social media kanaal voor 
partners en relaties. Deel het nieuws met 
uw regiomanager! 

Tarieven

→ Insta story  € 50,-
→ Insta story inclusief  € 75,-
 doorplaatsing op 
 Facebook

Social media 
@visitzuidlimburg
#visitzuidlimburg

Meer weten? Neem contact op.18 #visitzuidlimburg 19



Persberichten
⟶ Pers & social influencers

Social 
influencers
Bemiddeling

⟶ Pers & social influencers

Vraag ook naar de  
gerichte persbewerking  
via Visit Zuid-Limburg

(persadressen blijven in beheer van 
Visit Zuid-Limburg)

→ Uitgebreid (toeristisch) persbestand
→ Mediaselectie op maat
→ Regionaal en nationaal 
→ Ook pers in Duitsland, België en   
 Groot-Brittanië

Tarieven

→ Bemiddeling influencers  € 85,-
 per contact, exclusief fee 
 voor de influencer zelf 

Tarieven

→ Aanleveren van interessante  gratis
 (pers-) berichten
→ Persbericht schrijven   € 125,-
→ Persuitnodiging schrijven  € 75,-
→ Redigeren persbericht of € 57,50 
 persuitnodiging (per uur)
→ Persbericht of persuitnodiging  € 0,30
 verzenden (per adres)

Diverse (toeristische) media en 
social influencers (bloggers) winnen 
informatie in over actuele toeristische 
ontwikkelingen en over ‘wat er te 
doen is’ via Visit Zuid-Limburg. 

Daarnaast zijn wij zelf actief om de 
media en influencers te enthousias-
meren om over Zuid-Limburg te 
publiceren. Houd ons dus op de 
hoogte van actuele ontwikkelingen, 
nieuwsfeiten, evenementen en 
activiteiten binnen uw bedrijf.

Omdat social influencers veel invloed 
hebben op het gedrag van hun volgers 
en deze invloed alsmaar groter wordt, 
is influencer marketing een belang-
rijke 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.

Visit Zuid-Limburg beschikt over 
een database van interessante social 
influencers en kan hierin voor u 
bemiddelen.

Meer weten? Neem contact op.20 #visitzuidlimburg 21



Foto 
& video

⟶ Voordelen voor partners

SEO-scan 
voor partners

⟶ Voordelen voor partners

Tarieven

Fotoreportage op locatie
Boek een professionele fotoreportage 
op uw locatie met fotograaf Jean-Pierre 
Geusens (Focuss22).

→ Voor 10 digitale foto’s  € 185,-
 (High resolution), rechtenvrij
 Excl. reiskosten, voorwaarden 
 op te vragen bij Visit Zuid-Limburg.

Professionele bedrijfsfilm
Laat een professionele bedrijfsfilm 
ontwikkelen door Baadjou Film & Stage 
Productions. Daarmee profiteert u van 
onze online kanalen en automatische 
plaatsing op visitzuidlimburg.nl.

→ Bedrijfsfilm  vanaf € 585,-
 In volledig HD resolutie

Tarieven

→ SEO-scan  € 250,-

Fotografie en video zijn een essentieel 
onderdeel van toeristische marketing. 
Het zorg voor beleving in uw commu-
nicatiemiddelen (print en online). 
Visit Zuid-Limburg biedt haar partners
in samenwerking met fotograaf Jean-
Pierre Geusens (Focuss22) en Baadjou 
Film & Stage Productions de mogelijk-
heid om professioneel beeldmateriaal 
op uw locatie te laten maken.

In deze tijd is een goede online 
identiteit en zichtbaarheid van uw 
bedrijf essentieel. Uw bedrijf kan 
groeien door optimaal gebruik te 
maken van de actuele online tech-
nieken zoals zoekmachine optima-
lisatie (SEO) en online adverteren. 

Laat via Visit Zuid-Limburg voordelig 
een professionele scan maken van 
uw online kanalen en zichtbaarheid. 
U krijgt dan een concreet en vooral 
praktisch advies waarmee u zelf 
direct aan de slag kunt.

Meer weten? Neem contact op.22 #visitzuidlimburg 23



De kortingspercentages  
voor partners zijn

Kaarten/ boeken / gidsen
→ bij afname tussen 1 - 99 stuks 10%
→ bij afname 100 stuks of meer 15%

Drukwerk van Visit Zuid-Limburg
→ bij afname tussen 1 - 99 stuks 10%
→ bij afname 100 stuks of meer 15%

Tarieven

→ Producten inkopen  o.b.v. staffel-
  korting

Voordelen

→ Actuele Visit Zuid-Limburg informatie
 over evenementen, routes, bezienswaar-  
 digheden, dagjes uit en attracties.
→ De presentatie in uw eigen huisstijl 
 (d.w.z. uw beelden en kleuren binnen het  
 stramien).
→ Visit Zuid-Limburg faciliteert en onder-  
 houdt de data; u heeft daar zelf geen 
 omkijken naar.

→ Uw gast kan zelf op interactieve wijze aan  
 de slag om relevante data te vinden.
→  Mogelijkheid om eigen bedrijfsinformatie  
 en films te laten zien.

Wat u nodig heeft

→ Een touchscreen Full HD scherm
→ PC Intel NUC i5 met internet verbinding   
 en Windows 8 of 10
→ Een abonnement bij Visit Zuid-Limburg   
 voor de inspiratiesoftware

Tarieven

→ Inspiratieschermen o.b.v.
 De hardware is voor  abonnement
 eigen rekening.

⟶ Voordelen voor partners ⟶ Voordelen voor partners

Producten 
inkopen
Met voordeel voor uw gasten

Interactieve
inspiratieschermen
Op locatie

Koop voordelig diverse verkoop-
producten van Visit Zuid-Limburg in, 
als extra dienst voor uw gasten. 
Als u grotere hoeveelheden bestelt, 
krijgt u per bestelling een korting op 
de prijs. Vraag de bestellijst op bij 
uw regiomanager. 

Uw gasten kunnen via de inspiratie-
software van Visit Zuid-Limburg op een 
interactieve manier kennis maken met 
de regio Zuid-Limburg. U bent altijd 
verzekerd van actuele data,  24/7. 
Data die u als partner ontsluit binnen 
uw eigen huisstijl. Praktisch en 
servicegericht!
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Promotiepakketten 
Voor partners

⟶ Uitbreiding van uw Partnership

Plus
€ 310,- / jaar

Premium
€ 610,- / jaar

Exclusive
€ 1.150,- / jaar

Link bij uw vermelding(en) op uw 
visitzuidlimburg.nl partnerpagina 

3 maanden lang Topper op 
visitzuidlimburg.nl 

Uw eigen promotiefilm / insta-
feed op uw visitzuidlimburg.nl 
partnerpagina 

Link bij uw vermelding(en) op uw 
visitzuidlimburg.nl partnerpagina 

6 maanden lang Topper op 
visitzuidlimburg.nl 

Uw eigen promotiefilm / insta-
feed op uw visitzuidlimburg.nl 
partnerpagina 

1 item in onze consumenten 
nieuwsbrief naar Zuid-Limburg 
geïnteresseerden 

1 Facebook-post

Link bij uw vermelding(en) op uw 
visitzuidlimburg.nl partnerpagina 

12 maanden lang Topper op 
visitzuidlimburg.nl 

Uw eigen promotiefilm / insta-
feed op uw visitzuidlimburg.nl 
partnerpagina 

1 item in onze consumenten 
nieuwsbrief naar Zuid-Limburg 
geïnteresseerden
 
1 Facebook-post 

Banner voor 1 maand op 
visitzuidlimburg.nl 

Deelname ‘Dinsdag-Uitdeel-Dag’ 
(incl. € 50 promotiebudget) 

1 Insta story inclusief door-
plaatsing op Facebook

































Uw bedrijf op een originele manier 
promoten daar waar de consument 
over Zuid-Limburg leest, kijkt en 
proeft? Jazeker, dan bent u bij ons 
aan het juiste adres. Het bevorderen 
van het toerisme naar en in onze 
regio is namelijk waar wij voor 
staan en gaan!

Met onze promotiepakketten 
profiteert u van:

	 Onze kennis van de regio én 
 marketing

	 Ons brede (inter-) nationale   
 netwerk

	 Ons grote online bereik van ruim 
 4 miljoen gasten
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Upgrades
Voor nóg meer presentatie

⟶ Uitbreiding Basis Partnership

Wilt u liever zelf uw aanvullend 
pakket samenstellen? Of wilt u dat 
ene unieke promotie item dat 
perfect bij u past? 

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

Deelname en plaatsing is op basis van 
beschikbare ruimte.

Alle genoemde bedragen zijn in Euro 
en exclusief BTW.

Print / drukwerk

1. Adverteren in ‘Jouw Wegwijzer’   
 2020/2021
 • ¼ pagina  € 580,-
 • ½ pagina  € 1.060,-
 • hele pagina  € 1.975,-
 • spread  € 3.640,-

2. Route & voordeelactie  € 200,-

Digitaal / online

3. Weblink per jaar  € 70,-

4. Topper op visitzuidlimburg.nl € 250,-
 per 3 maanden

5. Banner op visitzuidlimburg.nl € 125,-
 per maand, inclusief opmaak, 
 op basis van beschikbaarheid

6. Promotiefilm / instafeed op   € 25,-
 uw partnerpagina / per jaar

7. Inrichten partnerpagina  € 85,-
 (o.b.v. content aanlevering) 

8. Item in nieuwsbrief  € 80,-
 naar Zuid-Limburg 
 geïnteresseerden

9. Online verkoop van  aanvraag
 entreetickets via Tickli

10. Route adopteren op  € 25,-
 visitzuidlimburg.nl  
 per route per jaar, 
 staffel mogelijk

11. Adverteren op  aanvraag
 Routeyou.com 

Social media

12. Insta story  € 50,-

13. Insta story  € 75,-
 incl. doorplaatsing 
 op Facebook

Pers & social influencers

14. Persbericht schrijven  € 125,-

15. Persuitnodiging  € 75,-
 schrijven

16. Redigeren persbericht  € 57,50 
 of persuitnodiging 
 per uur

17. Persbericht of pers- € 0,30
 uitnodiging verzenden 
 per adres

18. Bemiddeling social  € 85,-
 influencers 
 per influencer, excl. fee 
 voor de influencer

Voordelen voor partners
 
19. Fotoreportage op locatie € 185,-
 excl. reiskosten

20. Professionele bedrijfsfilm € 585,-
 vanaf prijs

21. SEO-scan  € 250,-

22. Met voordeel  aanvraag
 producten inkopen 
 o.b.v. staffelkortingen

23. Inspiratieschermen  aanvraag
 op locatie

28 #visitzuidlimburg 29



Onze 
regiomanagers

⟶ Contact & service

Petra Sieben
Regiomanager Eijsden-Margraten, 

Gulpen-Wittem, Vaals en het Duitse en 

Belgische grensgebied

043–609 8528 / 06–23 175 482

petra.sieben@visitzuidlimburg.nl

Nicole Schurgers
Regiomanager Valkenburg a/d Geul, 

Meerssen en Maastricht

043–609 8509 / 06–20 246 022

nicole.schurgers@visitzuidlimburg.nl

Moniek Daniëls
Regiomanager Brunssum, Heerlen, 

Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld 

en Voerendaal

043–609 8505 / M. 06–51 095 795

moniek.daniels@visitzuidlimburg.nl

Sven Kools
Regiomanager Beek, Beekdaelen, 

Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein 

043–609 8507 / 06–83 674 200

sven.kools@visitzuidlimburg.nl

Gaat u voor Plus, Premium of 
Exclusive? Wilt u liever zelf uw 
aanvullend pakket samenstellen? 
Of wilt u dat ene unieke promotie 
item dat perfect bij u past? 

Neem vrijblijvend contact op met 
onze regiomanagers. Ze bespreken 
graag met u alle mogelijkheden.

Een partnership is maatwerk en vereist 
de nodige aandacht voor uw wensen. 
Uw regiomanager vertelt u er graag alles 
over in een vrijblijvend persoonlijk gesprek. 
Neem contact op met uw regiomanager. 

Nicole Schurgers 
Regiomanager

"Als regiomanager zijn wij uw persoonlijke 
aanspreekpunt en regionale kennispartner. 
Om onze betrokkenheid met de regio te 
vergroten is een goede relatie met u als 
partner heel belangrijk. We werken met 4 
regio’s: Grensmaasvallei, Parkstad Limburg, 
Heuvelland én Valkenburg-Meerssen. 
Wij staan graag voor u klaar!"
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Visit Zuid-Limburg

Walramplein 6 · 6301 DD

Postbus 820 · 6300 AV 

Valkenburg aan de Geul · NL

T. +31 (0)43 609 85 00

info@visitzuidlimburg.nl

visitzuidlimburg.nl

Volg ons @visitzuidlimburg

Voor partners

partners.visitzuidlimburg.nl


