
Adverteer nu in het vernieuwde  
Toeristisch Magazine Hof van Twente 2018 
en/of op de centrumplattegronden 2018 
 

VVV Hof van Twente geeft in 2018 een geheel vernieuwde uitgave uit van het  
Toeristisch Magazine Hof van Twente 2018. U kunt hier nu in adverteren tegen een voordelig tarief!  
 

De oplage is 15.000 exemplaren, formaat is 170 x 240 mm, binnenwerk is 115 gram HV Silk, FSC 
gecertificeerd. De uitgave wordt in heel 2018 als drukwerk verspreid via de VVV Informatiepunten, 
toeristische en recreatieve ondernemers, beurzen, evenementen etc. en online als bladermodule via 
de VVV website, social media en andere geïnteresseerde partijen.  
 

Advertentietarieven toeristisch VVV Magazine Hof van Twente 2018 
      Met korting   Normale prijs 

 Hele pagina: 150x216 mm   € 1.050,-   € 1.600,- 
 Halve pagina: 150x106 mm   €    550,-   €     805,- 
 Halve pagina: 73x216 mm  €    550,-   €     805,-   
 Kwartpagina: 150x51 mm   €    300,-   €     420,- 
 Kwartpagina: 73x106 mm   €    300,-   €     420,- 
 Achtste pagina: 73x51 mm   €    175,-   €     250,- 
 Advertorials     op offerte basis  op offerte basis 
 Voordeelcoupon * 

  

Met korting - normale prijs 
Ondernemers aangesloten bij de VVV (lidmaatschap of promotiepakket) ontvangen korting op de 
normale advertentietarieven. Nog niet aangesloten? Meldt u zich dan per direct aan (vanaf € 60,- per 
jaar) en krijg ook korting!  
 

* Extra promotie: voordeelcoupons in Magazine Hof van Twente 2018 
Als aanvulling op uw advertentie kunt u een voordeelcoupon plaatsen in het Magazine Hof van Twente 2018. 
De kosten van de korting zijn voor uzelf, de drukkosten neemt de VVV voor haar rekening.  
 

Advertentietarieven centrumplattegronden 2018 per kern met fietsnetwerk 
Per kern is er ruimte naast de plattegrond van de betreffende kern om te adverteren. De centrum-
plattegronden worden gratis verstrekt bij de VVV Informatiepunten, ondernemers, op beurzen en 
zijn als download beschikbaar op vvvhofvantwente.nl. Oplage 1.000 stuks per kern (Bentelo en 
Hengevelde worden gecombineerd). Vol = vol!  

 I.c.m. advertentie Toeristisch Magazine Hof van Twente 2018   €   90,- 
 Alleen op de centrumplattegrond       € 125,- 

 

Meer informatie en aanmelden 
VVV Hof van Twente | Lionne Wolberink | 06-53861817 of l.wolberink@vvvhofvantwente.nl 
 

Om verzekerd te zijn van ruimte, verzoeken wij u vriendelijk dit formulier vóór woensdag 31 januari 2018  
te retourneren. U kunt uw materiaal voor de advertentie en (indien gewenst) voordeelcoupon aanleveren 
in PDF-formaat, jpg (300 dpi) of in Indesign. De lettertypes dienen apart van de illustraties te worden 
aangeleverd, fotobestanden in EPS of JPEG (300 dpi). Andere bestandsformaten graag in overleg. 
 

Uw gegevens 
Naam bedrijf:  ............................................................................................  

Contactpersoon:  ............................................................................................  

Adresgegevens:  ............................................................................................  

E-mailadres:  ............................................................................................  

Datum:   ............................................................................................  

Handtekening:   ............................................................................................ 

 
Alleen getekende opdrachten worden in behandeling genomen 

mailto:l.wolberink@vvvhofvantwente.nl

