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Promotiemiddel Input en bereik Deadline 

Online:   

⃝ Vermelding evenementenagenda website 
www.uitinalmelo.nl 

Persbericht + foto Doorlopend 

⃝ Vermelding evenementenagenda 
Uit in Almelo app 

Persbericht + foto Doorlopend 

⃝ Opname in nieuwsberichten 
www.uitinalmelo.nl 

Persbericht + foto Doorlopend 

Social media:   

⃝ Vermelding op social media 
(Facebook /Twitter) 

⃝ Social media winactie 

Tekst + foto 
 
Prijs, korting, bon 
beschikbaar stellen 

Doorlopend 
 
Maand van te 
voren 

Print-media:   

⃝ Opname evenement op de drie 
maandelijkse evenementenkalender * 

Verspreiding door heel 
Twente 

6 maand van 
te voren 

⃝ Opname evenement op de maandelijkse 
A3 poster evenementen * 

Verspreiding ondernemers 
Almelo (100 stuks) 

2 maand van 
te voren 

⃝ Opname evenement op bierviltjes * Horeca Almelo, 6x per jaar 
(10.000 stuks per keer) 

2 maand van 
te voren 

⃝ Eigen folder bij folderpunten Eigen folder Doorlopend 

   

http://www.uitinalmelo.nl/
http://www.uitinalmelo.nl/
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* Plaatsing is niet gegarandeerd, maar afhankelijk van ruimte en urgentie. 

 

 
Interesse gewekt? Kom gerust langs aan de Wierdensestraat 2a of neem contact op 
met Thomas Wolthuis (Marketing Coördinator) via telefoonnummer 0546-621 785 of 
per e-mail via twolthuis@almelopromotie.nl voor de mogelijkheden en 
aanleverspecificaties. 
 

 

Citydressing:   
⃝ Opname evenement op poster in 

citydisplays Almelo *  
15 stuks in de stad Doorlopend 

⃝ Evenementendoek (invalsweg A35) *  6x per jaar 2 maand van 
te voren 

⃝ A3 poster in raampresentatie Almelo 
Promotie 

A3 poster evenement 
(staand) 

Doorlopend 

⃝ Vermelding op stoepbord Bibliotheek + 
Almelo Promotie (A1/A0) *  

12 x per jaar 2 maand van 
te voren 

Pers:   
⃝ Opname evenement in 

evenementenagenda 
Almelo’s Weekblad  

Wekelijks 2 weken van 
te voren op 
maandag 

⃝ Persbericht evenement pagina Uit in 
Almelo - Almelo’s Weekblad 

Persbericht + foto, plek van 
te voren reserveren 

1 maand van 
te voren op 
maandag 

⃝ Trots op Almelo rubriek Almelo’s 
Weekblad  

Contactgegevens persoon Maand van te 
voren 

Overige diensten:   
⃝ Vermelding evenement op 10 digitale 

schermen Almelo * 
Toegangswegen Almelo Doorlopend 

⃝ Afname RTV-Oost/OverUit commercial Tegen betaling Februari 
⃝ Ondersteuning persberichten voor media 

& aanleveren perslijst 
 Doorlopend 

mailto:twolthuis@almelopromotie.nl

