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Vriend worden!?



Geniet van de groene omgeving, ervaar het échte dorpsgevoel en reis langs 
onze pareltjes. Ontdek de acht zaligheden van de Kempen en ga op reis in een 
van onze prachtige kernen: Eersel, Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Win-
telre. Binnen de gemeente Eersel is er een rijkdom aan natuurschoon: bos- en 
heidegebieden met vennen zijn er in overvloed. De gemeente Eersel leent zich 

dan ook bij uitstek voor wandelen en fi etsen. 

Strik je veters en bewandel de Cartierheide, of ervaar unieke smaaksensaties en 
het Brabantse bourgondische leven op de historische markt van Eersel. In Eersel 

kom je thuis, ook al kom je hier helemaal niet vandaan.

Eersel, Buiten Gewoon Mooi!

Visit Eersel
bewoners | bedrijven | bezoekers

Stichting Visit Eersel is ontstaan vanuit een samenvoeging van TIP (Toeristisch 
Informatiepunt Eersel - voorheen VVV Eersel) en de SPE (Stichting Promotie 
Eersel). Deze twee organisaties zijn verenigd vanwege veel raakvlakken in visie 
en doelstellingen. Graag haken we je als ondernemer aan als donateur - vriend 
- van onze stichting. Visit Eersel heeft als missie om de gemeente (nog) aantrek-

kelijk(er) te maken voor bewoners, bedrijven en bezoekers. 

Ben jij fan van Eersel? Wil jij samen met ons, het buiten gewoon mooie Eersel 
écht goed op de kaart te zetten? Wordt dan vriend van de stichting, dan zorgen 

we ervoor dat jij er ook iets voor terug krijgt! 

Wat doen we allemaal?
• Algehele promotie van de gemeente Eersel
• Informatie en lokale tips (via Infopunt op Markt 30a) 
• Verkoop en promotie van streekproducten & kaarten
• Ontwikkelen van unieke nieuwe producten (puzzel Eersel)
• Ontsluiten Agenda & Evenementen (digitaal en fysiek) 
• Ontwikkelen van arrangementen (o.a. Snoeperkes)  
• Bijhouden van de welkomstborden in Eersel 
• Uitgifte van TIPtoppers & Dinerbon Eersel 

• Inzet van blogs & sociale media 
• Actualiseren van website met aanbod
• Marketingstrategie ontwikkelen & uitvoeren
• Aansluiting op RegioRadar Eindhoven & Visit Brabant
• Doorontwikkeling en optimalisaties website  
• SEO & SEA / advertenties / campagnes 

• Contact & samenwerking met stakeholders  
• Netwerkbijeenkomsten & overlegtafels organiseren
• Div. projecten op het gebied van toerisme (o.a. Landart) 
• Ondersteuning bij initiatieven vanuit bedrijven / bewoners  
• Ontwikkelen en promoten routes (o.a. Gloeiige route) 
• Aanjagen en ondersteunen bij evenementen 

Daarnaast verzorgt Visit Eersel ook nog het centrummanagement 
voor het centrum van Eersel, waar nog een aantal taken bij horen op 
het gebied van sfeer & inrichting, evenementen en promotie. 

Neem snel een kijkje
op onze website voor 

meer informatie!


