
Pakketten bijdrage 2019
Word partner en draag bij aan de promotie van Ootmarsum-Dinkelland 

Ootmarsum-Dinkelland bestaat uit de kernen Ootmarsum, Denekamp en Weerselo. Ondernemers uit de toeristisch 
recreatieve sector kunnen partner worden van de STOFD/VVV Ootmarsum-Dinkelland. 
De STOFD/VVV Ootmarsum-Dinkelland is op tal van vlakken actief om de toeristisch-recreatieve sector te verster-
ken. Met name online zet de VVV zich op vele manieren in, maar ook met productontwikkeling houden zij zich actief 
bezig. 

Indien u besluit om partner te worden van Ootmarsum-Dinkelland heeft u de keuze uit 3 pakketten. Deze pakketten 
variëren van 275,- tot 695,- euro per jaar. Hieronder staat per pakket uitgelegd wat u van ons kunt verwachten
Mocht u interesse hebben in één van onze pakketten dan kunt u bijgevoegd formulier invullen en aan de VVV retour-
neren. 

STARTPAKKET per jaar (excl. btw)275,-
  euro

Basisvermelding in het magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland 

Publicatie op www.ootmarsum-dinkelland.nl met foto’s en tekst en directe doorlink naar de eigen site 

Folderverspreiding. U kunt uw folders neerleggen bij de VVV winkels in Ootmarsum en Denekamp 

Basisvermelding in de APP Ootmarsum-Dinkelland

Mogelijkheid om evenementen aan te leveren voor plaatsing in de maandagenda en op de site

Facebookbericht 1 x per jaar (foto’s en tekst)

Gratis af te halen, oplage van het Magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland

20% korting op aankoop fiets- en wandelkaarten via VVV Ootmarsum-Dinkelland

Mogelijkheid tot plaatsing van uw verblijfsaccommodatie op de Zoek & Boek pagina 

NARROW casting. De digitale agenda op uw eigen smart tv 

Als partner van de VVV Ootmarsum-Dinkelland kunt u tevens participeren in: nieuwsbrief, campagnes, opname arrangemen-
ten-pagina, vermelding fiets- en wandelroutes, plattegrond Ootmarsum (indien uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt) 



Basisvermelding in het magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland 
+ 10% korting op een advertentie in het Magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland

Basisvermelding in het magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland 
+ GRATIS redactioneel stuk in de Gastvrij (foto + tekst) én 10% korting op een advertentie in het Magazine 

Publicatie op www.ootmarsum-dinkelland.nl met foto’s en tekst en directe doorlink naar de eigen site 
+ uw bedrijf uitlichten op de homepage voor de periode van 1 week

Publicatie op www.ootmarsum-dinkelland.nl met foto’s en tekst en directe doorlink naar de eigen site 
+ uw bedrijf uitlichten op de homepage voor de periode van 4 weken

Folderverspreiding. U kunt uw folders neerleggen bij de VVV winkels in Ootmarsum en Denekamp 

Folderverspreiding. U kunt uw folders neerleggen bij de VVV winkels in Ootmarsum en Denekamp 

Basisvermelding in de APP Ootmarsum-Dinkelland
+ extra foto’s 

Basisvermelding in de APP Ootmarsum-Dinkelland
+ extra foto’s 

Mogelijkheid om evenementen aan te leveren voor plaatsing in de maandagenda en op de site

Mogelijkheid om evenementen aan te leveren voor plaatsing in de maandagenda en op de site

Facebookbericht 2 x per jaar (foto’s en tekst)
+ Instagram en Twitter bericht (1 x per jaar)

Facebookbericht 3 x per jaar (foto’s en tekst)
+ Instagram en Twitter bericht (2 x per jaar)

Gratis af te halen, oplage van het Magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland

Gratis af te halen, oplage van het Magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland

20% korting op aankoop fiets- en wandelkaarten via VVV Ootmarsum-Dinkelland

20% korting op aankoop fiets- en wandelkaarten via VVV Ootmarsum-Dinkelland

Mogelijkheid tot plaatsing van uw verblijfsaccommodatie op de Zoek & Boek pagina  

Mogelijkheid tot plaatsing van uw verblijfsaccommodatie op de Zoek & Boek pagina  

NARROW casting. De digitale agenda op uw eigen smart tv 

NARROW casting. De digitale agenda op uw eigen smart tv 

Als partner van de VVV Ootmarsum-Dinkelland kunt u tevens participeren in: nieuwsbrief, campagnes, opname arrangementen-
pagina, vermelding fiets- en wandelroutes, plattegrond Ootmarsum (indien uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt) 

Als partner van de VVV Ootmarsum-Dinkelland kunt u tevens participeren in: nieuwsbrief, campagnes, opname arrangementen-
pagina, vermelding fiets- en wandelroutes, plattegrond Ootmarsum (indien uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt) 

STANDAARD PAKKET per jaar (excl. btw)

per jaar (excl. btw)

450,-
  euro

695,-
  euroUITGEBREID PAKKET



Basisvermelding in het magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland 
+ 10% korting op een advertentie in het Magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland

Basisvermelding in het magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland 
+ GRATIS redactioneel stuk in de Gastvrij (foto + tekst) én 10% korting op een advertentie in het Magazine 

Folderverspreiding. U kunt uw folders neerleggen bij de VVV winkels in Ootmarsum en Denekamp 

Folderverspreiding. U kunt uw folders neerleggen bij de VVV winkels in Ootmarsum en Denekamp 

Mogelijkheid om evenementen aan te leveren voor plaatsing in de maandagenda en op de site

Mogelijkheid om evenementen aan te leveren voor plaatsing in de maandagenda en op de site

Gratis af te halen, oplage van het Magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland

Gratis af te halen, oplage van het Magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland

20% korting op aankoop fiets- en wandelkaarten via VVV Ootmarsum-Dinkelland

20% korting op aankoop fiets- en wandelkaarten via VVV Ootmarsum-Dinkelland

Mogelijkheid tot plaatsing van uw verblijfsaccommodatie op de Zoek & Boek pagina  

Mogelijkheid tot plaatsing van uw verblijfsaccommodatie op de Zoek & Boek pagina  

NARROW casting. De digitale agenda op uw eigen smart tv 

NARROW casting. De digitale agenda op uw eigen smart tv 

Als partner van de VVV Ootmarsum-Dinkelland kunt u tevens participeren in: nieuwsbrief, campagnes, opname arrangementen-
pagina, vermelding fiets- en wandelroutes, plattegrond Ootmarsum (indien uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt) 

Als partner van de VVV Ootmarsum-Dinkelland kunt u tevens participeren in: nieuwsbrief, campagnes, opname arrangementen-
pagina, vermelding fiets- en wandelroutes, plattegrond Ootmarsum (indien uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt) 

per jaar (excl. btw)
per jaar (excl. btw)

per jaar (excl. btw)

  
   Aanmeldformulier Partner 2019

  
Pakketkeuze :   Start          Standaard               Uitgebreid
   (vink aan)

   Bedrijf:......................................................................................

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

  Vestigingsadres:............................................................................

   Postcode + woonplaats: .................................................................

   Correspondentieadres:...................................................................
  (indien dit afwijkt van vestigingsadres)
   
   Telefoonnummer:.........................................................................

   Telefoon 06 nummer:....................................................................

   Mailadres:.................................................................................

   Website:...................................................................................

   Datum en handtekening:

LOOPTIJD PARTNEROVEREENKOMST: 

• De overeenkomst is geldig van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend verlengd, 
steeds voor een verdere periode van een jaar.

• Opzeggen dient minimaal 2 maanden voor het eind van het jaar schriftelijk te gebeuren, 
dus vóór 31 oktober. U kunt een mail sturen naar info@vvvootmarsumdinkelland.nl 
U krijgt een schriftelijke bevestiging van beeïndiging partnerschap van ons retour.

 
   


