Ledeninformatie

Producten, voordelen en promotiepakketten

KRACHTIG NETwERK
Met de naam Waterland van
Friesland presenteren we
Zuidwest Friesland als één
toeristische bestemming,
waarin het water de ontwerper
is van ons landschap.

De gastvrijheidssector is van groot belang voor onze regio. Ze draagt op vele manieren bij
aan onze ‘brede welvaart’. Alleen door samen te werken in een krachtig netwerk kunnen
we het potentieel van onze sector en de bedrijven die hierin actief zijn optimaal benutten.
Daarnaast is een krachtig netwerk nodig om te komen tot een duurzame bestemming
waarin bedrijven, toeristen en inwoners gezamenlijk profiteren van toerisme.

ZAKELIJK.WATERLANDVANFRIESLAND.NL

inhouD
Wij dromen van een jaarrond duurzaam recreëren door inwoner
en toerist in Waterland van Friesland. Alleen samen met onze
leden en steun van de gemeenten kunnen we dit waarmaken.
Hiervoor werken wij dagelijks aan onze kerntaken;
Verbinden, Gastvrijheid, Informatievoorziening en Marketing.

Aanhaken

Hierin is ons team van medewerkers ons grootste kapitaal.
Steeds weer leren we meer over onze regio en sector. Met veel
enthousiasme zetten we deze kennis in ten bate van onze leden.

Het lidmaatschap
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Lees meer over onze kernwaarden, visie, missie en kerntaken via
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Aan
haken

We zijn trots op onze regio en steeds weer op zoek
naar inspiratie. Met onze kennis over de mooiste
plekjes maken wij inwoners en toeristen wegwijs
in Zuidwest Friesland. Dit doen we fysiek in onze
winkels en via verschillende online kanalen.
Onze leden zijn de ruggengraat van onze organisatie.
De betrokkenheid van ruim 800 bedrijven zorgt voor
een krachtig netwerk. Hierbij is de regio leidend
en kijken we over de gemeentegrenzen heen.
Ons krachtige netwerk geeft kansen voor onze regio
en voor ieder aangesloten lid. Haak je aan?

lidmaatschap

profiteer van het

ledenvoordeel

Vanaf € 125,00 per jaar

•
•
•
•

Multi channel promotie bij miljoenen gasten
Verregaande kennis van toerisme en marketing
Originele media aandacht in de héle klantenreis
Link naar samenwerkingspartners zoals Merk Fryslân,
TAF en het NBTC
• Een lokaal en krachtig netwerk van ruim 800 leden
• Inspraak in koers en beleid van onze organisatie
• Betrouwbare VVV én helemaal van nu

VVV WATERLAND VAN FRIESLAND
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wat is het Lidmaatschap
Online
• J e eigen informatiepagina op
waterlandvanfriesland.nl en friesland.nl
• Link en contactgegevens vanaf je informatiepagina
naar je eigen website
• V
 ermelding op relevante thema pagina’s van
waterlandvanfriesland.nl
• P
 romotie van activiteiten voor de online agenda
• W
 ekelijks printbare Uitagenda in je mailbox
• M
 ogelijkheid tot gebruik van onze online ticket service
en hiermee direct te boeken via je eigen informatiepagina
• M
 ogelijkheid tot gebruik van online zoek en boek
reserveringssysteem

Kennis en netwerk
• Beschikbaarheid

van kennis en data over toerisme
• D
 eelname aan netwerkbijeenkomsten
• D
 eelname aan kennissessies en workshops
• A
 anleveren van persberichten en nieuwtjes
• M
 aandelijkse VVV ledennieuwsbrief

Extra ledenvoordeel
• Exclusief

toegang tot onze aanvullende
promotiepakketten en producten
• V
 oordelig producten inkopen voor je gasten
• M
 ogelijkheid tot deelname aan pers- en pr reizen

Print- & drukwerk
• R
 egelvermelding in het drietalige jaarlijkse
inspiratiemagazine
• Plaatsing

van activiteiten en evenementen
in de uitkranten
• 1 0% korting op het plaatsen van advertenties
in onze inspiratie uitgaven
• G
 ratis inspiratiemagazine en uitkranten
om uit te delen aan je gasten
• G
 ratis inspiratie ansichtkaart
om uit te delen aan je gasten

Algemeen belang
• S
 timuleren en faciliteren van een gastvrije regio
met o.a. 6 VVV inspiratiewinkels, 11 VVV locaties
en 19 Informatiepunten
• O
 phalen, creëren en delen van inspirerende regio informatie
• M
 arketing van onze regio binnen en buiten Friesland en
Nederland
• S
 pil in een groeiend en krachtig georganiseerd netwerk
ten behoeve van de gastvrijheidssector
• B
 estemmingsontwikkeling richting een duurzame
bestemming
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AANHAKEN

AANHAKEN

Uitagenda

website widget
Met onze website widget toon je de uitagenda
en onze routes in een handomdraai op je eigen
website. Een widget is een stukje code die je heel
makkelijk op je website plaatst. Deze widget haalt
vervolgens informatie op uit onze database en
toont dat op je eigen site. Met onze widget heb je
dus altijd up-to-date informatie om je bezoekers
te informeren en inspireren.

De uitagenda van VVV Waterland van Friesland
geeft een compleet beeld van activiteiten,
evenementen en tentoonstellingen in onze
regio. De agenda wordt breed verspreid via
verschillende kanalen en heeft hiermee een
groot bereik.

Het gebruik van de widget is kosteloos en veilig.
De informatie is altijd up-to-date en je bouwt
mee aan een krachtig informatie netwerk.

Aanmelden van een activiteit of
evenement is altijd gratis!

www.waterlandvanfriesland.nl/uitagenda

Uitagenda promotiepakket
Wil je jouw evenement, activiteit of een groep
evenementen van je stad of dorp extra onder de aandacht
brengen? Maak dan gebruik van ons promotiepakket.

Weekagenda in je mailbox
Wekelijks versturen wij per mail een te printen overzicht van
de uitagenda naar leden en inwoners van onze regio. Zo ben je
altijd op de hoogte met de leukste tips voor de komende week.
Aanmelden voor deze weekagenda kan rechtstreeks via:
www.waterlandvanfriesland.nl/uitagenda-week.

promotiepakket
Omschrijving

Ik help je graag bij alles rondom
het aanmelden en promoten van je
evenement in onze uitagenda.

Tarief

Evenement TIP uitkrant, max 3 per pagina
(zie pagina 9)*

€ 35,00

Evenement uitgelicht als TIP in de online uitagenda
(zie pagina 11)**

€ 35,00

Evenement TIP uitagenda GrootFormules*

€ 35,00

Evenement getoond, in uitagenda,
op alle narrowcastingschermen (zie pagina 12)**

€ 35,00

Instagram Story met doorplaatsing op Facebook
(zie pagina 16)

€ 125,00

Totaal promotiepakket UITAGENDA

€ 265,00

* 	Onze redactie bepaalt altijd of er plek is voor de plaatsing
van de TIP. Afwisseling tussen TIP’s heeft hierin onze voorkeur.
** 	Deze prijs is op basis van een eenmalig niet langlopend
evenement. Bij langlopende tentoonstellingen is dit een
prijs per maand.

Neem contact op met Anna via
anna@waterlandvanfriesland.nl
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Uitagenda widget
Met de uitagenda widget van VVV Waterland van Friesland
plaats je op je eigen website in een handomdraai een altijd
up-to-date agenda. Je hoeft dus zelf geen agenda meer bij
te houden en je gasten worden optimaal geïnformeerd en
geïnspireerd om er op uit te trekken in Zuidwest Friesland.

Maatwerk widgets beschikbaar
Wil je een uitagenda van een specifieke stad tonen?
Of bijvoorbeeld alleen routes in de omgeving van je eigen
bedrijf? Dit is mogelijk. Wij kunnen via maatwerk, de widget zo
inrichten, dat de content op maat gemaakt wordt.
Tarieven widget

uitagenda

Uitkrant
Drie keer per jaar valt onze uitkrant op de mat bij alle
inwoners van onze regio. Daarnaast is onze krant te verkrijgen
via vele toeristische informatiepunten. Meer informatie over
de uitkrant en de mogelijkheid om hierin te adverteren vind
je op pagina 9.

VVV WATERLAND VAN FRIESLAND

www.waterlandvanfriesland.nl/uitagenda
www.waterlandvanfriesland.nl/widget

Route widget
Met de route widget van VVV Waterland van Friesland plaats
je inspiratievolle routes uit onze regio op je eigen website. Er zijn
verschillende widgets beschikbaar. Zo kun je een totaal aanbod
van routes tonen, maar ook onderverdeeld in bijvoorbeeld
wandel-, vaar-, fiets-, en suproutes.

Omschrijving
Uitagenda en route widgets van
Zuidwest Friesland
Maatwerk widget (eenmalig, per stuk)

Altijd up-to-date
De uitagenda en routes op onze site werken wij dagelijks bij.
Daarmee heb je altijd de meest recente en complete informatie
op je eigen site getoond. Wij doen dit met veel plezier en het
scheelt jou een hoop tijd.

Tarief
GRATIS
€ 45,00

Ik help je graag om de informatie
op je site te verbeteren via onze widgets.

Makkelijk te implementeren
Om een widget op je site te zetten hoef je geen programmeur
te zijn. Binnen enkele minuten kan je hem zelf plaatsen en
online zetten. Lukt het niet? Vraag dan je website bouwer, die
heeft het binnen een paar minuten geplaatst. Dus geen dure
investeringen!

Neem contact op met Alie Maeyke via
aliemaeyke@waterlandvanfriesland.nl
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Print / drukwerk

Print / drukwerk

Het inspiratiemagazine wordt jaarlijks in drie
talen uitgegeven en staat boordevol inspiratie
en informatie over Zuidwest Friesland. Via een
handige index (regelvermeldingen) zijn al onze
leden op categorie te vinden.

Krant met dé uitagenda van Zuidwest
Friesland voor bezoekers en eigen
inwoners. Vol met evenementen, uittips
en inspiratievolle verhalen over Zuidwest
Friesland. De uitkrant verschijnt drie keer
per jaar.

Alle advertenties in onze print uitgaven
worden geplaatst via onze partner
Ying Media. Bij vragen kan je met hen contact
opnemen via adverteren@yingmedia.nl

Alle advertenties in onze print uitgaven
worden geplaatst via onze partner
Ying Media. Bij vragen kan je met hen contact
opnemen via adverteren@yingmedia.nl

Rechtstreeks aanmelden kan via
waterlandvanfriesland.nl/adverteren

Rechtstreeks aanmelden kan via
waterlandvanfriesland.nl/adverteren

Inspiratie
magazine

uitkrant

Formaat en oplage
• Oplage: 30.000 exemplaren

Tarieven advertenties
Formaat

Verspreiding
• VVV Waterland van Friesland winkels
• VVV informatiepunten
• Via de bedrijven van onze leden
• Downloads via de website
• Direct mailings

Prijs per plaatsing

1/1 pagina: 196x285

€

1.045,00

1/2 pagina: 196x140

€

575,00

1/4 pagina: 96x140

€

330,00

1/8 pagina: 96x68

€

185,00

Omslag pagina 4

€

1.568,00

Als lid van VVV Waterland van Friesland ontvang je 10% korting
op de bovenstaande advertentietarieven.

Tarieven extra promotie opties in de uitagenda

Formaat en oplage
• Formaat: Ruim A4, type Berliner (235 x 315mm)
• Aantal: 3 (Voorjaar, zomer en najaar)
• Oplage: Minimaal 85.000 exemplaren per krant

b

Verspreiding
• Huis-aan-huis verspreid in Zuidwest Friesland
• VVV Waterland van Friesland winkels
• VVV informatiepunten
• Via de bedrijven van onze leden
• Downloads via de website

A

Verschijning
• Voorjaar
Tarieven adverteren regelvermeldingen

Als media partner van VVV Waterland
van Friesland help ik je graag bij het
plaatsen van een advertentie in de uitkrant
of het inspiratiemagazine.

gidsen in friesland - frisian guide agency
gidsen in friesland - frisian guide agency

Extra optie

1e regelvermelding

Uitgelicht! (kleurvak) € 75,-

Oude Oppenhuizerweg 83, 8606 JC Sneek

GRATIS

2e regelvermelding

€

3e regelvermelding

€ 42,00
€

52,50
31,50

Een regelvermelding is
maximaal 1 regel, dat betekent
1 telefoonnummer, 1 website enz.

VVV WATERLAND VAN FRIESLAND

vakantiewoning huren?
Zoek
en boek je vakantiewoning
vakantiewoning
huren? in Zuidwest Friesland direct bij
VVV
Friesland: in Zuidwest Friesland direct bij
ZoekWaterland
en boek je van
vakantiewoning
vakantiewoning
huren?
verhuur.waterlandvanfriesland.nl
VVV Waterland van Friesland:

Regelvermeldingen leden

4e en meer		

Neem contact op met
Mieke Alferink van
Ying Media in Sneek via
adverteren@yingmedia.nl

adressen
adressen
adressen

groepsarrangementen
groepsarrangementen
gidsen in friesland - frisian guide agency
groepsarrangementen

0031(0)6-11200217
Oude Oppenhuizerweg 83, 8606 JC Sneek
www.frisianguide.nl
0031(0)6-11200217
Oude Oppenhuizerweg 83, 8606 JC Sneek
www.frisianguide.nl
0031(0)6-11200217
Hoora Watersport
Gouden Boaijum 10
www.frisianguide.nl
Restaurant
De Zeven Wouden
Voorstreek
120 10
Hoora Watersport
Gouden Boaijum
Rondvaartbedrijf
M. van
der Werf
1e
Oosterkade
Restaurant
De Zeven
Wouden
Voorstreek
120 3
Hoora Watersport
Gouden Boaijum 10
Rondvaartbedrijf M. van der Werf
1e Oosterkade 3
Restaurant De Zeven Wouden
Voorstreek 120
Rondvaartbedrijf M. van der Werf

outdoor activiteiten
outdoor activiteiten
Fun
E-trikeverhuur Friesland
Altijd-Buiten
outdoor
activiteiten
Altijd-Buiten

Fun E-trikeverhuur Friesland
Altijd-Buiten
Predator-Fishing-Holland
Fun E-trikeverhuur Friesland
Predator-Fishing-Holland
Waterskibaan Sneek
Predator-Fishing-Holland
Waterskibaan Sneek

Zoek en boek je vakantiewoning in Zuidwest Friesland direct bij
verhuur.waterlandvanfriesland.nl
VVV Waterland van Friesland:
8621 CV Heeg
0031(0)515-442715 www.hoora.nl
verhuur.waterlandvanfriesland.nl

1e Oosterkade 3

8556
XV
8621 CV
8605 XV
AA
8556
8621 CV
8605 AA
8556 XV

Sloten
Heeg
Sneek
Sloten
Heeg

8605 AA

Sneek

0031(0)514-531270
0031(0)515-442715 www.dezevenwouden.com
www.hoora.nl
0031(0)515-415379
www.rondvaartsneek.nl
0031(0)514-531270
www.dezevenwouden.com
0031(0)515-442715 www.hoora.nl
0031(0)6-54908420
0031(0)515-415379 www.rondvaartsneek.nl
0031(0)514-531270
www.dezevenwouden.com
0031(0)6-54908420
0031(0)515-415379 www.rondvaartsneek.nl
0031(0)6-54908420

Het Meer 130

8448 GM Heerenveen

0031(0)513-845009

www.altijd-buiten.nl

Jan
55
Het Schotanusweg
Meer 130

8567
8448 LE
GM Oudemirdum
Heerenveen
8567 LE
Oudemirdum
8448 GM
8606
AA Heerenveen
Sneek
8567 LE
Oudemirdum
8606 AA Sneek
8626 GD Sneek
8606 AA Sneek
8626 GD Sneek

0031(0)6-28794889
0031(0)513-845009
0031(0)6-29305701

www.fun-E-trikefriesland.nl
www.altijd-buiten.nl

Jan Schotanusweg 55
Het Meer 130
Koopmansgracht
6
Jan Schotanusweg 55
Koopmansgracht 6
Paviljoenwei 1D
Koopmansgracht 6
Paviljoenwei 1D

0031(0)6-28794889
0031(0)513-845009
0031(0)515-336300
0031(0)6-29305701
0031(0)6-28794889
0031(0)6-83328181
0031(0)515-336300
0031(0)6-29305701
0031(0)6-41518093
0031(0)6-83328181
0031(0)515-336300
0031(0)6-41518093
0031(0)6-83328181

www.fun-E-trikefriesland.nl
www.altijd-buiten.nl
www.predator-fishing-holland.nl
www.fun-E-trikefriesland.nl
www.predator-fishing-holland.nl
www.waterskibaan-sneek.nl
www.predator-fishing-holland.nl
www.waterskibaan-sneek.nl

0031(0)6-41518093

www.waterskibaan-sneek.nl

kunst,
cultuur en
kunst,
en musea
musea
bezoekerscentra
en musea en musea
kunst, cultuur
cultuur
bezoekerscentra
en musea

Waterskibaan Sneek

Sneek
Sloten

Paviljoenwei 1D

fries scheepvaart museum
bezoekerscentra
en musea
fries scheepvaart museum
fries scheepvaart museum

8626 GD

Sneek

museum it tsiispakhûs
Ald
Hiem 2,it
8731
BR Wommels
museum
tsiispakhûs
0031(0)515-331408
Ald Hiem 2, 8731 BR Wommels
museum
it tsiispakhûs
www.tsiispakhus.nl
0031(0)515-331408

Kleinzand 16, 8601 BH Sneek
0031(0)515-414057
Kleinzand
16, 8601 BH Sneek
www.friesscheepvaartmuseum.nl
0031(0)515-414057
Kleinzand 16, 8601 BH Sneek
www.friesscheepvaartmuseum.nl
0031(0)515-414057
Het Friese Museumdorp
www.friesscheepvaartmuseum.nl
Sonnema
Het
Friese Museumdorp
Distilleerderij "De Stiekeme Stoker"
Sonnema
Het Friese Museumdorp
Titus Brandsma
Distilleerderij
"DeMuseum
Stiekeme Stoker"
Sonnema
EersteBrandsma
Friese Schaatsmuseum
Titus
Museum
Distilleerderij "De Stiekeme Stoker"
Museum
Hindeloopen
Eerste
Friese
Schaatsmuseum
Titus Brandsma Museum
en Werkplaats Houtstad IJlst
Museum Hindeloopen
Eerste Friese Schaatsmuseum
Museum Joure
en Werkplaats Houtstad IJlst
Museum Hindeloopen
Puzzelmuseum
Museum
Joure Joure
Museum en Werkplaats Houtstad IJlst
Puzzelmuseum Joure
Museum
Joure De Nieuwe Afsluitdijk
Beleefcentrum
Puzzelmuseum
Joure
Kazemattenmuseum
Beleefcentrum
De Nieuwe Afsluitdijk
Fries Landbouwmuseum
Kazemattenmuseum
Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk
Museum
Lemmer
Fries
Landbouwmuseum
Kazemattenmuseum
Unesco Werelderfgoed
Ir. D.F. Woudagemaal
Museum
Lemmer
Fries Landbouwmuseum
Museum
It Bakkerswinkeltsje
Unesco
Werelderfgoed
Ir. D.F. Woudagemaal
Museum Lemmer
Bezoekersentrum
Mar en Klif
Museum
It Bakkerswinkeltsje
Unesco Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal
Museum
Sloten Mar en Klif
Bezoekersentrum
Museum It Bakkerswinkeltsje
NationaalSloten
Modelspoor Museum
Museum
Bezoekersentrum Mar en Klif
Weduwe
NationaalJoustra
Modelspoor Museum
Museum Sloten
Gaasterlands
Streek Museum
Weduwe
Joustra
Nationaal Modelspoor Museum
Museum
It Ponthús
Gaasterlands
Streek Museum
Weduwe Joustra
Mummie ItKelder
Museum
Ponthús
Gaasterlands Streek Museum
Jopie
Huisman
Mummie
Keldermuseum
Museum It Ponthús
Museum
Warkums
Erfskip
Jopie Huisman
museum
Mummie Kelder
Museum Warkums Erfskip
Jopie Huisman museum

De Brekken5 6-13
Afsluitdijk 1c
Felling 6 5
Afsluitdijk
Afsluitdijk 1c
Nieuwburen
1
Felling
6
Afsluitdijk 5
Gemaalweg 11a
Nieuwburen
Felling 6
Hellingstrjitte
Gemaalweg 1a3
Nieuwburen 1
De
Brink 4
Hellingstrjitte
3
Gemaalweg 1a
Heerenwal
De Brink 4 48
Hellingstrjitte 3
Dr.
Boumaweg
Heerenwal
48 17/b
De Brink 4
Kleinzand
32 17/b
Dr. Boumaweg
Heerenwal 48
Jac. Boomsmastraat
52
Kleinzand
32
Dr. Boumaweg 17/b
Hellingspad
10/12
Jac.
Boomsmastraat
52
Kleinzand 32
De
Terp 1
Hellingspad
10/12
Jac. Boomsmastraat 52
Noard
De Terp61
Hellingspad 10/12
Merk 4 6
Noard
De Terp 1
Merk 4
Noard 6

Museum Warkums Erfskip

Merk 4

actuele exposities
Benieuwd
welke exposities nu te zien?
actuelenaar
exposities
Kijk
op www.waterlandvanfriesland.nl
Benieuwd
naar welke exposities nu te zien?
actuele
exposities
voor
de www.waterlandvanfriesland.nl
actuele
evenementenkalender.
Kijk op

Ald Hiem 2, 8731 BR Wommels
www.tsiispakhus.nl
0031(0)515-331408
Meerweg 4
8758 LC Allingawier
www.tsiispakhus.nl

Suvelleantsje 2c 12
Stoombootkade
Meerweg 4
Grote Dijlakker
Suvelleantsje
2c11
Stoombootkade 12
Kleine Dijlakker
Weide 1-311
Grote
Suvelleantsje 2c
Dijkweg
1-3 1-3
Kleine
Weide
Grote Dijlakker 11
Sneekerpad
Dijkweg
1-3 14
Kleine Weide 1-3
Museumstraat
Sneekerpad
14 2
Dijkweg 1-3
De Brekken 6-132
Museumstraat
Sneekerpad 14
De Brekken 6-13
Museumstraat
Afsluitdijk 1c 2

8912 CG
8752
TP
8752 TP
8531 EE
8912
CG
8752 TP
PS
8531 EE
8912 CG
8722 PS
HH
8531
8531 EE
8567
JD
8722 HH
8531 PS
8556
XW
8567 JD
8722 HH
8601
8556 GM
XW
8567 JD
BH
8601 GM
8556 XW
8565
GJ
8601 BH
8601 GM
8715
8565HT
GJ
8601 BH
8637 HT
VH
8715
8565 GJ
8711
8637AH
VH
8715 HT
CL
8711 AH
8637 VH
8711 CL
8711 AH

Bolsward
Allingawier
Bolsward
Allingawier
Bolsward
Bolsward
Hindeloopen
Bolsward
Bolsward
Hindeloopen
Bolsward
IJlst
Hindeloopen
Hindeloopen
Joure
IJlst
Hindeloopen
Joure
IJlst
Joure
Joure
Kornwerderzand
Joure
Kornwerderzand
Leeuwarden
Kornwerderzand
Kornwerderzand
Lemmer
Leeuwarden
Kornwerderzand
Lemmer
Leeuwarden
Molkwerum
Lemmer
Lemmer
Oudemirdum
Molkwerum
Lemmer
Sloten
Oudemirdum
Molkwerum
Sneek
Sloten
Oudemirdum
Sneek
Sloten
Sondel
Sneek
Sneek
Stavoren
Sondel
Sneek
Wieuwert
Stavoren
Sondel
Workum
Wieuwert
Stavoren
Workum
Wieuwert
Workum
Workum

Benieuwd naar welke exposities nu te zien?
voor de actuele evenementenkalender.
Kijk op www.waterlandvanfriesland.nl
0031(0)6-51512181
www.hetfriesemuseumdorp.nl
voor de actuele evenementenkalender.
0031(0)515-572949 www.hetfriesemuseumdorp.nl
www.sonnema.nl
0031(0)6-51512181
0031(0)6-25580969
0031(0)515-572949
0031(0)6-51512181
0031(0)515-581799
0031(0)6-25580969
0031(0)515-572949
0031(0)514-521683
0031(0)515-581799
0031(0)6-25580969
0031(0)514-521420
0031(0)514-521683
0031(0)515-581799
0031(0)515-532167
0031(0)514-521420
0031(0)514-521683
0031(0)513-412283
0031(0)515-532167
0031(0)514-521420
0031(0)513-416417
0031(0)513-412283
0031(0)515-532167
0031(0)6-48631184
0031(0)513-416417
0031(0)513-412283
0031(0)517-723026
0031(0)6-48631184
0031(0)513-416417
0031(0)517-579453
0031(0)517-723026
0031(0)6-48631184
0031(0)511-539420
0031(0)517-579453
0031(0)517-723026
0031(0)6-12177643
0031(0)511-539420
0031(0)517-579453
0031(0)514-561814
0031(0)6-12177643
0031(0)511-539420
0031(0)514-681972
0031(0)514-561814
0031(0)6-12177643
0031(0)514-571777
0031(0)514-681972
0031(0)514-561814
0031(0)514-531541
0031(0)514-571777
0031(0)514-681972
0031(0)515-430021
0031(0)514-531541
0031(0)514-571777
0031(0)515-412912
0031(0)515-430021
0031(0)514-531541
0031(0)514-602332
0031(0)515-412912
0031(0)515-430021
0031(0)514-681863
0031(0)514-602332
0031(0)515-412912
0031(0)58-2501778
0031(0)514-681863
0031(0)514-602332
0031(0)515-543131
0031(0)58-2501778
0031(0)514-681863
0031(0)514-541231
0031(0)515-543131
0031(0)58-2501778
0031(0)514-541231
0031(0)515-543131

www.destiekemestoker.nl
www.sonnema.nl
www.hetfriesemuseumdorp.nl
www.titusbrandsmamuseum.nl
www.destiekemestoker.nl
www.sonnema.nl
www.schaatsmuseum.nl
www.titusbrandsmamuseum.nl
www.destiekemestoker.nl
www.museumhindeloopen.nl
www.schaatsmuseum.nl
www.titusbrandsmamuseum.nl
www.museumhoutstadijlst.nl
www.museumhindeloopen.nl
www.schaatsmuseum.nl
www.museumjoure.nl
www.museumhoutstadijlst.nl
www.museumhindeloopen.nl
www.puzzelmuseum.nl
www.museumjoure.nl
www.museumhoutstadijlst.nl
www.puzzelmuseum.nl
www.museumjoure.nl
www.afsluitdijkwaddencenter.nl
www.puzzelmuseum.nl
www.kazemattenmuseum.nl
www.afsluitdijkwaddencenter.nl
www.frieslandbouwmuseum.nl
www.kazemattenmuseum.nl
www.afsluitdijkwaddencenter.nl
www.museumlemmer.nl
www.frieslandbouwmuseum.nl
www.kazemattenmuseum.nl
www.woudagemaal.nl
www.museumlemmer.nl
www.frieslandbouwmuseum.nl
www.hetbakkerswinkeltje.nl
www.woudagemaal.nl
www.museumlemmer.nl
www.marenklif.nl
www.hetbakkerswinkeltje.nl
www.woudagemaal.nl
www.museumsloten.nl
www.marenklif.nl
www.hetbakkerswinkeltje.nl
www.modelspoormuseum.nl
www.museumsloten.nl
www.marenklif.nl
www.weduwejoustra.nl
www.modelspoormuseum.nl
www.museumsloten.nl
www.riedo.nl
www.weduwejoustra.nl
www.modelspoormuseum.nl
www.museumponthus.nl
www.riedo.nl
www.weduwejoustra.nl
www.mummiekelder.nl
www.museumponthus.nl
www.riedo.nl
www.jopiehuismanmuseum.nl
www.mummiekelder.nl
www.museumponthus.nl
www.warkumserfskip.nl
www.jopiehuismanmuseum.nl
www.mummiekelder.nl
www.warkumserfskip.nl
www.jopiehuismanmuseum.nl

8711 CL

Workum

0031(0)514-541231

www.warkumserfskip.nl

Stoombootkade
12
Meerweg
4

actuele
actuele exposities
exposities
actuele
exposities

8701 KA
8758
LC
8701 XX
KA
8758 LC
KV
8701 XX
8701 KA
8713 KZ
8701
KV
8701 XX
KD
8713 KZ
8701 KV
8651 KD
NE
8713
8713 KZ
8501 NE
CD
8651
8713 KD
8502 CD
TN
8501
8651 NE
8502 TN
8501
CD
8752 TP
8502 TN
8752 TP

Benieuwd naar welke exposities nu te zien zijn in de musea? Bekijk op www.waterlandvanfriesland.nl de actuele evenementenkalender.
Benieuwd naar welke exposities nu te zien zijn in de musea? Bekijk op www.waterlandvanfriesland.nl de actuele evenementenkalender.

Verschijning en looptijd
• Voorjaarskrant: Eind april | Evenementen mei/juni
• Zomerkrant: Eind juni | Evenementen juli/augustus
Najaarskrant: Eind augustus | Evenementen september/oktober
•	

c
Extra opties

Tarieven advertenties
Advertenties (in mm, bxh)

Prijs per plaatsing

1/1 pagina: 205x285

€

1.350,00

1/2 pagina: 205x140

€

695,00

1/4 pagina: 100x140

€

360,00

1/8 pagina: 100x68

€

190,00

Omslag pagina 4

€

1.687,00

A

Evenement TIP
(max.
3 per pagina)


€

b

Uitgelichte evenement
(max. 2 per maand)

€ 150,00

c

Uitgelichte activiteit
€ 150,00
(in overleg met redactie)

35,00

Benieuwd naar welke exposities nu te zien zijn in de musea? Bekijk op www.waterlandvanfriesland.nl de actuele evenementenkalender.

89
89
89

8

INSPIRATIEMAGAZINE NR.02
INSPIRATIEMAGAZINE NR.02
INSPIRATIEMAGAZINE NR.02
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LEDENINFORMATIE 2021

Digitaal / online

Website

De website waterlandvanfriesland.nl is dé site voor inwoners
en toeristen die op zoek zijn naar informatie en inspiratie over
Zuidwest Friesland. Met sprekende beelden en teksten inspireren
wij gezamenlijk onze gasten.
Onze website is constant in ontwikkeling en volledig responsive.
Via een heldere structuur van thema’s en categorieën worden de online
vermeldingen van onze leden snel en makkelijk gevonden. Doorlinken
van verkeer naar je eigen website is hierbij een belangrijk doel.

www.waterlandvanfriesland.nl

Je eigen login en vermelding
Als lid beschik je over een login waarmee je jouw vermelding(en)
kan beheren. Zo kun je verschillende informatie over jouw bedrijf
toevoegen/aanpassen zoals afbeeldingen, naw gegevens en
een activiteiten omschrijving. Wij kunnen de vermelding voor je
beheren, vertalen en up-to-date houden. Maar je kunt ook zelf
regelmatig inloggen om dit te doen.
Gekoppeld aan heel Friesland
Onze database is onderdeel van de database die Friesland
breed wordt gebruikt. Dit betekent dat je vermelding niet alleen
op waterlandvanfriesland.nl komt te staan, maar ook op
friesland.nl. Hiermee wordt het bereik nog verder vergroot.
Op waterlandvanfriesland.nl
• Jouw vermelding
• Uitgebreide uitagenda
• Groeiend aanbod van (inspiratie) routes
• Toeristische informatie per thema
• Blogs en vlogs over Zuidwest Friesland
• Webshop
• Ticket verkoop van activiteiten
• Zoek en boek van accommodaties
• Uitgebreide informatie over onze steden en dorpen
• Specifieke regio informatie over de IJsselmeerkust,
Gaasterland, de Greidhoek, de Friese meren en
het Nationaal Landschap

VVV WATERLAND VAN FRIESLAND

www.waterlandvanfriesland.nl/info-website

Tarieven website promoties en ondersteuning

Omschrijving
Vermelding met foto, tekst, naw-gegevens
en doorlink naar eigen website

Tarief
GRATIS

	Je vermelding uitgelicht op
onze website, per 3 maanden.
(zie voorbeeld bij afbeelding 1)

€ 175,00

Vertalen van je vermelding (EN/DU),
max 150 woorden, per taal

€ 40,00

Inrichten van je vermelding
(o.b.v. aanleveren content)

€ 75,00

Jaarlijkse check van je vermelding
incl. update advies

€ 25,00

	Een evenement als TIP in
de online uitagenda.
(zie voorbeeld bij afbeelding 2)*

€ 35,00*

A

b

* 	Deze prijs is op basis van een eenmalig niet langlopend
evenement. Bij langlopende tentoonstellingen is dit een
prijs per maand.
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A

Afbeelding 1
Voorbeeld uitgelichte
vermelding op de website

11

B

Afbeelding 2
Voorbeeld evenement als
TIP in online uitagenda

LEDENINFORMATIE

Digitaal / online

Narrowcasting adverteren
De schermen van VVV Waterland
van Friesland hangen op zo’n
30 locaties door onze regio.
Via deze schermen inspireren
wij toeristen en inwoners
met de leukste eropuit tips.
Daarnaast tonen de schermen de
weersverwachtingen en actuele
seizoen informatie. Adverteer op
één of meerdere schermen en
bereik zo een breed publiek tegen
geringe kosten. Jouw advertentie
wordt zeer regelmatig getoond en
afgewisseld met onze inhoudelijke
content.

Naast de content van
VVV Waterland van Friesland kan
je eigen bedrijfsinformatie tonen.
Denk hierbij aan een broodjesservice
of andere producten die je wilt
verkopen.

Hier kun je adverteren

workum

heeg

hindeloopen

woudsend

Locaties

terherne

sneek

joure
langweer

Hotel Iselmar

VVV Hindeloopen/Museum

Ir. D.F. Woudagemaal

VVV Joure

Jachthaven Hindeloopen

VVV Langweer

Jachthaven Stavoren

VVV Lemmer

Jachthaven Lemmer

VVV Makkum

Jopie Huisman Museum

VVV Oudemirdum

Ottenhome Heeg

VVV Stavoren

Passantenhaven Heegerwal

VVV Terherne/Kameleon

Recreatiepark de Jerden Sloten

Camping it Soal Workum

Schaatsmuseum Hindeloopen

De Rakken Woudsend

Van der Valk Hotel Sneek

Tarieven advertenties

Omschrijving

oudemirdum
rijs

Digitale advertentie, 1 dia/png
25% korting op elk extra scherm

lemmer

VVV WATERLAND VAN FRIESLAND

VVV Heeg

Hotel Gaasterland

sloten
stavoren

Narrowcasting op locatie
Inspireer en activeer je gasten met
een eigen narrowcasting scherm.
Ook is een scherm erg goed geschikt
om de wachttijd bij een receptie te
‘verlichten’.

Locaties
De schermen van VVV Waterland van Friesland hangen op
zo’n 30 locaties door onze regio.

makkum

Digitaal / online
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Tarief
€ 100,00
per jaar,
per locatie

Opmaak inclusief 1 correctieronde

€ 75,00

Tussentijdse aanpassing in het jaar

€ 25,00

Eenmalige opstartkosten

€ 50,00

Voordelen van een eigen scherm
• Interactieve weergave van je bedrijfsinformatie
(bijvoorbeeld evenementen, openingstijden en
aanbiedingen)
• Uitgebreide lokale weersvoorspellingen
• T oont de actuele uitagenda van
VVV Waterland van Friesland
• T oont actuele inspiratie content en tips van
VVV Waterland van Friesland
• Toont animaties, foto’s en/of ¬films van je organisatie
• S
 ocial media plugins die het mogelijk maken de social media
kanalen van jouw organisatie te tonen
• M
 ogelijkheid tot presentatie in je huisstijl, logo en kleuren
• M
 ogelijkheid om jouw informatie op ieder gewenst
tijdstip aan te passen
• M
 ogelijkheid voor het tonen van een nieuwskanaal
(bijvoorbeeld NOS, Omrop Fryslân enz.)

Tarieven eigen scherm

Omschrijving

Tarief

Eenmalige setup

€ 150,00

Software abonnement per scherm,
per maand, vanaf

€

15,00

Uitgebreide support (optioneel), per maand

€

3,00

Benodigde hardware
Voor het tonen van de beelden heb je vanzelfsprekend een
beeldscherm nodig dat geschikt en geprogrammeerd is voor
narrowcasting. Een scherm incl. benodigde materialen is
verkrijgbaar vanaf ca. € 500,- (32” groot).

Wil je zichtbaar zijn door de hele regio
voor een breed publiek? Ik adviseer je graag
over de juiste mix van producten
die wij te bieden hebben.

ZetaDisplay narrowcasting software
VVV Waterland van Friesland werkt samen met
ZetaDisplay. Een bedrijf met bewezen ervaring en
marktleider op dit gebied. Meer informatie over
deze sofware vind je op zetadisplay.nl

Neem contact op met Sietie via
sietie@waterlandvanfriesland.nl
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LEDENINFORMATIE

Digitaal / online

Digitaal / online

Zoek en boek

ticketservice

Een gastvrije regio is een regio waar
je kan vinden wat je zoekt. Met ons
zoek en boek systeem maken wij de
drempel om onze regio te bezoeken
zo laag mogelijk. Een (potentiële)
bezoeker kan snel en makkelijk
online (via onze site, friesland.nl en
Google Vacation Rentals) direct een
accommodatie boeken. Zowel direct
als indirect ben je beter zichtbaar,
vindbaar en boekbaar voor
onze gasten.

Onze regio kent tal van mooie
musea, bezoekerscentra,
rondvaarten en vele andere
activiteiten waarvoor tickets
gereserveerd moeten worden.
Een (potentiële) bezoeker kan snel
en makkelijk tickets bestellen
via ons ticketingsysteem.
Zowel online als offline aan
onze balies.

waterlandvanfriesland.nl/overnachten

Overnachten
Ben je eigenaar van een accommodatie waar gasten
overnachten dan is ons systeem geschikt om deze direct
boekbaar (of via reserveringsaanvraag) te verhuren. Denk
hierbij aan hotelkamers, B&B’s, vakantiehuizen, appartementen,
campingplaatsen, groepsaccommodaties, trekkershutten
en glampingtenten. Alle veelvoorkomende prijsmodellen en
kortingsmogelijkheden zijn mogelijk.

Omschrijving

Tarief

Implementatie

GRATIS

Fee per boeking
De fee per boeking is afhankelijk van het type
product, maar is gemiddeld genomen 8%
over de huursom.

8%

VARIABEL

Koppelbare systemen

Het aantal online boekingen via
onze website groeit hard. Doe je mee voor
jezelf en onze regio?! Ik adviseer je graag.

Neem contact op met Boukje
via boukje@waterlandvanfriesland.nl
VVV WATERLAND VAN FRIESLAND

Tarieven deelname zoek en boek

Kosten koppeling
De kosten van het koppelen van je eigen
reserveringssysteem aan het systeem van
VVV Waterland van Friesland is afhankelijk van
jouw type reserveringssysteem.

Koppeling met eigen reserveringssysteem
Prijs en beschikbaarheid hoef je niet handmatig bij te houden,
maar kan gekoppeld worden aan je eigen reserveringssysteem.
De volgende systemen zijn nu koppelbaar.

waterlandvanfriesland.nl/tickets

123boeken

Reflex / Vaptex

Amadeus / Rezexchange

RoomRacoon

Booking Experts

Smarthotel

Bookzo

Stardekk / Cubilis

Every Office

Stratech Enterprise

iCal koppeling

Tibos

Maxxton

Tommy Booking Support

Qenner

UwBoeking

Recranet
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Offline en online ticket verkoop
Via onze ticketservice zijn activiteiten en evenementen
direct online boekbaar via verschillende online kanalen
(je eigen website, websites waterlandvanfriesland.nl en
friesland.nl). Daarnaast zijn tickets ook offline te koop via
onze VVV inspiratiewinkels. Voor zowel bezoekers als inwoners
is het zoeken en boeken van een activiteit zo makkelijk en
snel gedaan.
Ticketservice voor alle type tickets
Onze ticketservice is geschikt voor musea, activiteiten zoals
rondvaarten, wandelingen, concerten en eendaagse- of
meerdaagse evenementen. Afhankelijk van het type ticket zijn
de tickets zowel online als offline te verkrijgen.

Tarieven gebruik ticketservice

Omschrijving
Eenmalige implementatie

Tarief
€ 0,00
t /m € 50,00

Ticketfee per verkochte ticket
De fee per verkochte ticket is afhankelijk van
het verkoopkanaal en is exclusief de online
betaalkosten.

2%
t /m 10%

Kosten koppeling
De kosten van het koppelen van je eigen
reserveringssysteem aan het systeem van
VVV Waterland van Friesland is afhankelijk van
jouw type reserveringssysteem.

VARIABEL

Bewezen software met mogelijkheid tot koppeling
De software die wij gebruiken / adviseren is bewezen geschikt en
biedt vele mogelijkheden voor de verkoop van tickets. Daarnaast
is de software te koppelen aan een eigen reserveringssysteem
zodat prijs en beschikbaarheid automatisch wordt gekoppeld.

Onze ticketservice maakt het boeken
van een activiteit altijd en overal mogelijk.
Ook jij kan hiervan profiteren!

Combi tickets en arrangementen
Naast de verkoop van een losse ticket is het mogelijk om
combinaties van verschillende tickets aan te bieden. Hierbij
wordt beschikbaarheid en prijs altijd goed gecombineerd.

Neem contact op met Arent
via arent@waterlandvanfriesland.nl
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LEDENINFORMATIE

ferwûnderje

Digitaal / online

sociale media
VVV Waterland van Friesland
heeft een groeiend bereik via
verschillende sociale media kanalen.
Via verschillende type berichten met
foto’s, filmpjes en tips bereiken wij
duizenden inwoners en toeristen per
jaar. Als lid kan je mee profiteren van
ons bereik en de berichten die wij
maken.

@waterlandvanfriesland

#waterlandvanfriesland

Volg, deel en gebruik #waterlandvanfriesland
Volg onze kanalen om zo zelf ook geïnspireerd te raken.
Deel onze berichten met je eigen netwerk en inspireer hen
zo met hoogwaardige content. Plaats je zelf berichten, gebruik
dan #waterlandvanfriesland zodat wij je bericht kunnen
oppikken en delen met onze volgers. Dit is een extra
mogelijkheid om aandacht te genereren voor je bericht!

Tarieven adverteren social media

LinkedIn voor zakelijk nieuws
Via onze LinkedIn pagina delen wij berichten die relevant zijn
voor jou als lid en/of ondernemer in onze regio. Zorg dat je
altijd op de hoogte bent en volg ons via www.linkedin.com/
company/vvv-waterland-van-friesland/

* 	Deze producten zijn alleen af te nemen als onderdeel
van een promotiepakket (zie pagina 22). De inhoud van
de content wordt altijd in overleg afgestemd.

Omschrijving

Youtube promotie video’s
Op ons VVV Waterland van Friesland Youtube kanaal vind
je verschillende promotie video’s van onze regio. Deze zijn
beschikbaar in Nederlands, Duits en Engels. Deel deze
video’s met je gasten, bijvoorbeeld via je website en/of
reserveringsbevestiging en inspireer hen om eropuit te
trekken in onze regio.

Instagram Story delen via kanaal
VVV Waterland van Friesland*

€ 75,00

Instagram Story met doorplaatsing op Facebook*

€ 125,00

Wil je mee profiteren van ons bereik?
Dagelijks ben ik bezig met onze
sociale media. Het is mogelijk om
als lid hier op aan te haken!

Adverteer via ons Facebook of Instagram kanaal
Ons Facebook kanaal heeft zo’n 6.600 volgers en via Instagram
volgen zo’n 6.300 mensen ons (peildatum januari 2022).
Dagelijks groeit het aantal volgers en hiermee het bereik van
onze berichten. Via onze promotiepakketten is het mogelijk
om te profiteren van ons bereik!

VVV WATERLAND VAN FRIESLAND

Tarief

Neem contact op met Anna via
anna@waterlandvanfriesland.nl
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Extra ledenvoordeel

Extra ledenvoordeel

Fotoservice

Folder verspreidingsservice
In samenwerking met De Groninger Klei kunnen wij je folders laten
verspreiden in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Dit geldt
voor toeristisch/recreatieve bedrijven en de locaties van verspreiding
zijn plaatsen waar toeristen komen (VVV’s, hotels, campings,
bungalowparken, attracties, musea en logies).

Bij een goede bedrijfspromotie horen
foto’s! Foto’s zorgen namelijk voor een
beleving in de communicatiemiddelen die
je gebruikt. Of dat nu je website, social
media of een folder is. In samenwerking
met fotograaf Tom Coehoorn van
ThomasVaer Fotografie bieden wij je
de mogelijkheid om een professionele
fotoreportage op jouw locatie te maken.

Kwalitatief hoogwaardige foto’s
• Je ontvangt minimaal 20 foto’s die royaltyfree zijn. Dit
betekent dat je de foto’s altijd kunt gebruiken en er geen
einddatum geldt voor de rechten om de foto te gebruiken.
• Je ontvangt een uitgebreide licentie. Je mag de foto’s daarmee
voor alle doeleinden gebruiken, maar het is niet toegestaan
het exploitatierecht over te dragen aan derden of om
sublicenties te verlenen aan derden.
• Nadat je interesse hebt getoond zorgen wij ervoor dat Tom
Coehoorn een afspraak met je maakt. Hij komt vervolgens
ca. 1 uur (max. 2 uur) fotograferen op één locatie. Vervolgens
worden de foto’s professioneel nabewerkt en ontvang je de
digitale bestanden via een link naar je eigen beveiligde map in
de beeldbank van ThomasVaer Fotografie. Je beelden worden
hier permanent bewaard en zijn altijd toegankelijk.
• Stuur je ons de gemaakte foto’s dan gebruiken wij deze om je
informatiepagina op waterlandvanfriesland.nl en friesland.nl te
verbeteren.
Benieuwd hoe een bedrijfsreportage eruit kan zien?
Bekijk op waterlandvanfriesland.nl/fotoreportage
een aantal voorbeelden van ThomasVaer Fotografie.

Tarieven fotoservice

Omschrijving
20 digitale foto’s in hoge resolutie
Plaatsing op je informatiepagina door ons team
Reiskosten binnen onze regio
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€ 175,00
GRATIS
GEEN

Tarieven folder verspreidingsservice

Omschrijving

Tarief

Starttarief

€ 45,00

Kosten per afleveradres

€

1,20

Korting VVV leden per adres

€

0,10

Flexibel verspreiden
Bedrijven die via De Groninger Klei hun folders verspreiden,
ontvangen een lijst van alle verspreidingsadressen. Hieruit maak
je een eigen selectie. Zo kan je flexibel en gericht per gewenste
locatie je folders verspreiden.

Locaties en bedrijven met professionele
foto’s worden beter bekeken op onze site
en in zoekresultaten. Ik help je graag hierin
een stap te maken.

Neem contact op met Gelske
via gelske@waterlandvanfriesland.nl

VVV WATERLAND VAN FRIESLAND

Tarief

Samenwerking met De Groninger Klei
VVV Waterland van Friesland brengt je folders niet zelf rond,
maar werkt hiervoor samen met De Groninger Klei. Als lid
krijg je extra korting bij het laten verspreiden van je folder.
De Groninger Klei verspreidt voor meerdere bedrijven
tegelijkertijd. Hierdoor kan de verspreiding efficiënt en
tegen lage kosten worden uitgevoerd.

Twee verspreidingsrondes per jaar
Per jaar vinden twee verspreidingsrondes plaats: In het vroege
voorjaar (maart/begin april) en pal voor de start van het
hoogseizoen (juni/begin juli).

Wil je gebruik maken van deze service?
Ik breng je graag op een goede manier in
contact. Laat het me weten.

Neem contact op met Sietie via
sietie@waterlandvanfriesland.nl
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LEDENINFORMATIE

Extra ledenvoordeel

producten inkopen
VVV Waterland van Friesland heeft een uniek scala aan
herkenbare souvenirs en informatieve producten. Als lid
kun je deze scherp inkopen met voordeel voor je gasten!
Op onze eigen producten krijg je tot 45% inkoopkorting!

Fryske Fuotten
Hippe sokken met Fries design. Beschikbaar
in twee kleuren en verschillende maten

VVV Cadeaukaarten
Bestel makkelijk en snel je cadeaukaarten
via VVV Waterland van Friesland

Truien
Warme truien voor enthousiaste ambassadeurs. In verschillende
kleuren en uitvoeringen (Goeie, Skipper en Moai Fuort).

Regiokaart
Toeristische
kaart met
fietsknooppunten en
plattegronden van
de zeven steden in
onze regio.

Slokjes
Slokjes met een
icoon en verhaal
van Sloten,
Stavoren, Heeg,
Langweer, Lemmer,
Joure, Sneek,
Bolsward en
Hindeloopen.

Tarieven producten
Product

Advies
Ledenkorting
verkoopprijs
inkoop

Stads- dorpswandelingen

€

3,00

20% tot 45%

Regiokaart

€

3,00

20% tot 45%

Slokjes

€

7,95

20% tot 35%

Fryske Fuotten

€

11 ,95

20% tot 45%

Truien

€ 34,95

20% tot 45%

Frysk Paspoart

€

3,95

20% tot 45%

11-Stedenkaart

€

4,95

20% tot 45%

Overige kaarten en producten

-

20% tot 25%

LET OP! Alle prijzen zijn incl. BTW. Op de maximale
ledenkorting zijn minimale bestelhoeveelheden van
toepassing. Kijk hiervoor op het bestelformulier. De
ledenkorting is ook de marge die verdient wordt op een
product bij verkoop via het eigen kanaal.
Elfstedenroutekaart
De Friese Elfstedenroutekaart geeft
gedetailleerd aan hoe je de tocht
der tochten zelf af kunt leggen.
Met de auto, de fiets, de boot,
op skeelers of wandelend.

VVV WATERLAND VAN FRIESLAND

Stads- en dorpswandelingen
Beschikbaar voor Sloten, Stavoren,
Hindeloopen, Workum, Bolsward,
IJlst, Sneek, Joure en Lemmer.
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Frysk Paspoart
Fries paspoort met
feiten en weetjes over
Friesland.

Overige kaarten en producten
Je kan bij ons terecht voor vele andere
producten zoals de Marrekrite wandel- en
fietsknooppunten kaarten en waterkaarten.

Bestellen

Bestel je producten makkelijk en snel via
waterlandvanfriesland.nl/bestellen
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UITBREIDING LIDMAATSCHAP

Promotiepakketten

Promoot je bedrijf op een originele manier en laat onze
bezoekers kennismaken met je bedrijf terwijl ze zich laten
informeren over onze regio. Via onze promotiepakketten krijg
je exclusief toegang tot onze verschillende kanalen.

promotiepakket

promotiepakket

Lyts

Omschrijving

midden
Tarief

Omschrijving

narrowcastingpakket

promotiepakket

lyts

grut
Tarief

Omschrijving

narrowcastingpakket

Tarief

Omschrijving

promotiepakket

grut

Tarief

Omschrijving

uitagenda

Tarief

3 maanden je vermelding
uitgelicht op onze website

€ 175,00

6 maanden je vermelding
uitgelicht op onze website

€ 350,00

12 maanden je vermelding
uitgelicht op onze website

€ 700,00

Advertentie op 10 narrowcasting schermen (1 jaar)

€ 775,00

Advertentie op alle narrowcasting schermen (1 jaar)

€ 2.050,00

Instagram Story met
doorplaatsing op Facebook

€ 125,00

Instagram Story met
doorplaatsing op Facebook

€ 125,00

Instagram Story met
doorplaatsing op Facebook

€ 125,00

Eenmalige opstartkosten

€

50,00

Eenmalige opstartkosten

€

€ 300,00

Regelvermelding uitgelicht
in het inspiratiemagazine

€ 75,00

Regelvermelding uitgelicht
in het inspiratiemagazine

€ 75,00

3 maanden je vermelding
uitgelicht op onze website

€

175,00

3 maanden je vermelding
uitgelicht op onze website

€

€ 550,00

Extra regelvermelding
in het inspiratiemagazine

€ 50,00

Totaal

€ 1.000,00

Totaal

€ 2.275,00

Totaal

€ 950,00

Pakket korting

Totaal
Pakket korting
Totaal promotiepakket
LYTS

			0 %
€ 300,00

Totaal
Pakket korting

			5 %

Totaal promotiepakket
MIDDEN

€ 522,50

Pakket korting
Totaal promotiepakket
GRUT

10 %

Totaal narrowcasting
LYTS

10 %
€ 900,00

Pakket korting
Totaal narrowcasting
GRUT

€ 855,00

€ 1.940,00

Evenement TIP uitkrant,
max 3 per pagina
(zie pagina 9)*
Evenement uitgelicht als TIP
in de online uitagenda
(zie pagina 11)**
Evenement TIP uitagenda
GrootFormules*
Evenement getoond,
in uitagenda, op alle
narrowcastingschermen
(zie pagina 12)**
Instagram Story met
doorplaatsing op Facebook
(zie pagina 16)
Totaal promotiepakket
UITAGENDA

Tarief
€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 125,00
€ 265,00

* 	Onze redactie bepaalt altijd of er plek is
voor de plaatsing van de TIP. Afwisseling
tussen TIP’s heeft hierin onze voorkeur.
** 	Deze prijs is op basis van een eenmalig
niet langlopend evenement. Bij
langlopende tentoonstellingen is dit een
prijs per maand.

Neem contact op met Arent via arent@waterlandvanfriesland.nl
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175,00

15 %

Heb je specifieke wensen? Wij maken graag
een pakket op maat. Laat het me weten.

VVV WATERLAND VAN FRIESLAND

50,00

Omschrijving
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contact

Onze regiomanagers
Wil je lid worden, een (extra) product afnemen of heb je andere vragen? Neem gerust contact met ons op.
Bij onze regiomanagers kan je voor alles terecht. Zij helpen je in contact te komen met de juiste personen
binnen onze organisatie. Daarnaast helpen ze je lid te worden, aan te haken en je lidmaatschap
ten volle te benutten.

Bestuur en team

Sietie Hoekstra
sietie@waterlandvanfriesland.nl
06 42 499 304

Arent Kuipers
arent@waterlandvanfriesland.nl
06 34 404 987

Benieuwd naar ons hele
team en het bestuur van
VVV Waterland van Friesland?
Kijk dan op
zakelijk.waterlandvanfriesland.nl

regel het snel
Zet je evenement gratis
in de uitagenda. Meld
hier het evenement aan.

Ontvang het laatste
zakelijke nieuws. Meld je hier
aan voor de nieuwsbrief.

Producten van
VVV Waterland van
Friesland bestel je hier.

Inspiratie uitgaven van
VVV Waterland van
Friesland bestel je hier.

Voor meer informatie

Disclaimer

VVV Waterland van Friesland
Telefoon: 0513 41 60 30
info@waterlandvanfriesland.nl
zakelijk.waterlandvanfriesland.nl

Copyright © 2022, VVV Waterland van Friesland.
Overname van informatie uit deze publicatie
is toegestaan, mits bronvermelding. Bij het
samenstellen van dit document is de grootste
zorgvuldigheid betracht. VVV Waterland van
Friesland is echter niet aansprakelijk voor enige
direct of indirecte schade als gevolg van de
aangeboden informatie uit deze publicatie.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Op alle producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

