
IJsseldelta

Doe mee met promotie 
van de IJsseldelta!

IJsseldelta is onderdeel 
van MarketingOost

IJsseldelta @IJsseldelta   

Voor meer informatie zie www.marketingoost.nl 

Ze doet dit door middel van  regio- en stadsmarketing in 
de breedste zin van het woord. De nadruk ligt op recreatie 
en toerisme, maar er is steeds meer aandacht voor andere 
domeinen, zoals wonen, werken, onderwijs en zorg, die 
samen met toerisme en recreatie de aantrekkelijkheid van 
stad en regio bepalen. 

De merken worden ondersteund door o.a. markt-
onderzoek, monitoring, e� ectmeting doorontwikkeling 
en toepassing van onlinemarketing en RoutepuntOost  
(coördinatie en onderhoud van bestaande en ontwikkeling 
van nieuwe routenetwerken). MarketingOost is gevestigd 
in Zwolle. De activiteiten van de merken worden verricht 
vanuit de diverse regio’s.

MarketingOost streeft naar het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van de 
merken Hanzesteden, IJsseldelta, Salland, Vechtdal, WaterReijk en Zwolle. 

Overijssel

ijsseldelta

 Samen � � n we � erker
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* U betaalt een basisbijdrage van € 115,- excl. BTW aangevuld met een toeslag, afhankelijk van het soort onderneming. 

Verblijf
(Slapen)

•        hotels, pensions, bungalows, 

appartementen, bed & breakfast, 

jachthavens

• groepsaccommodaties 

• campings

•  minder dan 5 eenheden: geen toeslag

•   van 5 t/m 25 eenheden: €150,00 toeslag

•  meer dan 25 eenheden: €300,00 toeslag

• per slaapplaats: €2,50

• kleiner dan 3 ha: geen toeslag

• van 3 t/m 12 ha: €300,00 toeslag

• groter dan 12 ha: €650,00 toeslag

Horeca
(Eten & Drinken)

• cafés, bars (nadruk op drinken)

• restaurants (nadruk op eten)

•  zalen (nadruk op vergaderen, feesten)

•  €30,00

•  €100,00

•  Op basis van totale capaciteit € 1,00 p.p.

Overig • detailhandel

• overige bedrijven en instellingen

• geen toeslag

• geen toeslag

Vermaak
(Zien & Doen)
(Ontdek het water)

• kunst en cultuur

• attracties/bezienswaardigheden

• overig vermaak

• bootverhuur

Voor alle bedrijven geldt:

•  toegangsprijs t/m €2,50: geen toeslag

•  tussen €2,50 en €10,00: €100,00 toeslag

• meer dan €10,00: €300,00 toeslag

•  minder dan 50 zitplaatsen: geen toeslag

•  van 50 t/m 150 zitplaatsen: €150,00 toeslag

•  meer dan 150 zitplaatsen: €300,00 toeslag

Exclusieve faciliteiten voor u als deelnemer
•  U ontvangt een vlag om samen de zichtbaarheid en 

herkenbaarheid van de IJsseldelta te vergroten.
• Recht op trainingen in promotie van uw onderneming.
•  Kennisvergaring via bijeenkomsten en e-nieuwsbrieven.
•  Korting op eigen producten als fi ets-, vaar- en 

wandelroutes/-kaarten.
•  Doorplaatsing van bijzondere activiteiten op 

Oostbest.nl en evt. op hanzesteden.info.
• Tourist Info in de regio.

•  Regionale en landelijke media en ingang naar 
landelijk persbestand.

•  Inzicht in het bezoekersprofi el van de bewoners en 
de bezoekers van de IJsseldelta aan de hand van de 
Recreantenatlas (BSR-model).

•  Inzicht in de ontwikkeling van de vrijetijdssector binnen 
de regio (kengetallen).

•  Toegang tot statistieken, rapporten en verslagen via de 
digitale bibliotheek van MarketingOost.  

•  Toegang tot diverse brancheonderzoeken, bijvoorbeeld 
onderzoek naar de Vlaamse en Duitse markt, 
doelgroepenonderzoek i.r.t. pleziervaren, cultuurparels, 
landleven en fi ets- en wandelroutes.

Promotie voor de IJsseldelta
•  Promotie binnen en buiten de regio via campagnes, 

internet, direct mail, Social Media, persbewerking, 
drukwerk en beurzen.

•  Persbewerking: nieuws, redactie en beeld over 
(activiteiten in) de regio verstrekken, persreizen, 
relatiebeheer etc.

•  E-marketing: actualisatie regiowebsites, relevante andere 
websites, Social Media en e-nieuwsbrieven.

•  Gezamenlijke projecten waarin je kunt participeren zoals 
de Virtuele Tour.

Stap bij ons in het bootje 
en vaar mee!

Je bereikt succesvol een enorm publiek 
Onze website trekt ruim 50 000 unieke bezoekers 
per jaar. Daarnaast bereiken we toeristen via Social 
Media campagnes, recreatiekranten via Brug Media, 
evenementenkalenders, beurzen, apps, de toeristische 
informatiegids, stadsplattegronden en natuurlijk de 
Tourist Info’s.

D� lname betekent duizenden 
potentiële ga� en bereiken én tegel� k 
je bekendheid en imago ver� erken. 

Onze mogelijkheden zijn bewezen succesvol. 
De naamsbekendheid van IJsseldelta groeit met de dag. 

IJsseldelta Marketing streeft naar meer bezoekers in de IJsseldelta. Bezoekers die bij u geld 
komen besteden. Word deelnemer in het promoten van de IJsseldelta. Door samen te werken 
kunnen we de promotie versterken en de zichtbaarheid en vindbaarheid van ons gebied ver-
groten. Om dit te bereiken maken we gebruik van actuele websites, de nieuwste webmarketing-
technieken, apps,  beurzen, advertenties, e-nieuwsbrieven en veel free publicity.

Wat ko�  d� lname?

Promotie voor uw onderneming
•  Vermelding op ontdekdeijsseldelta.nl met een 

doorlink naar uw website (u krijgt een eigen 
inlogcode om uw gegevens te beheren).

•  Vermelding in de IJsseldeltagids en gratis 
exemplaren voor uw gasten.

•   Verspreiding van uw folders en brochures bij 
Tourist Info’s in de regio.

•  Promotionele ondersteuning bij marketing en 
promotie van uw onderneming, evenementen en 
acties.

• Social Media aandacht.
•  Mogelijkheden voor extra promotie voor uw 

onderneming in onze stand bij regionale 
evenementen.

Sail Kampen 2014 
• Special in Wegener dagbladen (bereik: 170.000 huishoudens)
•  Recreatiekrant in huis-aan-huisbladen via Brugmedia 

(bereik: 263.000 huishoudens)
• Campagne in de vaarkrant van de Telegraaf

• 6 Pagina’s redactie in de Waterkampioen
• A0 posters op NS stations
• Zoekmachinemarketing
• Persreizen
• Beurzen
•   Viral video IJsseldelta verslaggeefster valt in het water 

(bereik: 4 milj. keer bekeken via youtube.com)

Al vanaf €115,- per j� r*

Voorbeeld promotiecampagne IJsseldelta:

Eenheden zijn kamers, bungalows, appartementen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
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