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www.verslingerdaansalland.nl/ambassadeur 

Foto: Ellen van der Doel

Word jij ook Salland ambassadeur? 

Ambassadeur 
Programma 2021
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Verslingerd aan Salland  

We zien voor 2021 grote kansen voor de vrijetijdseconomie 
in Salland. Dit om een aantal redenen: 
• In Salland hebben we rust en ruimte en veel 

natuur; daar is juist nu behoefte aan
• De verwachting is dat er meer Nederlanders 

in Nederland hun vakantie gaan vieren.
• Veel mensen hebben Salland de afgelopen zomer 

bezocht en komen terug voor herhaalbezoek.
• Als het virus voorbij is, dan hebben mensen weer 

behoefte om lekker een weekend met de familie 
of vrienden er vandoor te gaan en Salland is 
hierbij een goede optie door de rust en ruimte.

Salland Marketing gaat vol energie door om Salland 
als aantrekkelijke bestemming te positioneren met 
jouw organisatie als onderdeel daarvan. Dit doen 
we door het bieden van inspiratie en informatie over 
Salland. Maar ook door het ontwikkelen van nieuwe 

producten Hierbij ligt de focus op seizoensverlenging. 
In de zomer weten veel mensen de weg naar Salland 
te vinden, maar in het voorjaar, de herfst en winter 
kunnen we nog groeien. Door middel van campagnes  
gericht op het voor- en najaar proberen we met de 
juiste boodschap, het juiste communicatiemiddel, in 
de juiste periode, de juiste doelgroep te bereiken. 

Wij gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk toeristen, 
maar ook inwoners van Salland te bereiken en verslingerd 
te maken aan Salland. En uiteraard kijken we hierbij 
hoe we jou nog beter kunnen helpen om de bezoeker te 
bereiken. Laten we hopen dat in 2021 het Coronavirus 
is verdwenen en de vrijetijdseconomie herstelt.

Met Sallandse groet,

Salland Marketing 

Het jaar 2020 was een bijzonder en raar jaar waarin de coronacrisis de vrijetijds
economie hard heeft geraakt. Ondanks deze klap is het geweldig om te zien hoe jullie 
ondernemers veerkracht tonen en creatief om gaan met deze crisis. Het zit in het 
bloed van de Sallander om door te pakken en om dit vooral met elkaar te doen. Het 
is zaak dat we met elkaar in 2021 deze klap te boven komen, en dat we ervoor gaan 
zorgen dat de toeristen uit binnen en buitenland Salland (weer) weten te vinden. 



Salland Marketing   
Postbus 6300
7401 JH Deventer

• BEZOEKADRES

Pikeursbaan 6
7411 GV Deventer

• POSTADRES

Postbus 6300
7401 JH Deventer  

T 0570 600 029
E  info@sallandmarketing.nl
W  www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

• Salland Marketing is onderdeel van 
MarketingOost [www.marketingoost.nl]

Huisletter 
Linotype Textra familie | broodletter Textra light
Voor specs zie volgvel 2. Te koop bij www.fontshop.nl

Salland! typografi e

 50/15/0/0 27,5/0/85/0 35/15/0/0 22,5/0/55/0 50/15/0/0 16/0/80/0 35/15/0/0 50/15/0/0 

 100/30/0/0 55/0/100/0 70/30/0/0 44/0/100/0 77/30/0/0 30/0/100/0 70/30/0/0 100/30/0/0

Salland Marketing   
Postbus 6300
7401 JH Deventer

• BEZOEKADRES

Pikeursbaan 6
7411 GV Deventer

• POSTADRES

Postbus 6300
7401 JH Deventer  

T 0570 600 029
E  info@sallandmarketing.nl
W  www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

• Salland Marketing is onderdeel van 
MarketingOost [www.marketingoost.nl]

Huisletter 
Linotype Textra familie | broodletter Textra light
Voor specs zie volgvel 2. Te koop bij www.fontshop.nl

Salland! typografi e

 50/15/0/0 27,5/0/85/0 35/15/0/0 22,5/0/55/0 50/15/0/0 16/0/80/0 35/15/0/0 50/15/0/0 

 100/30/0/0 55/0/100/0 70/30/0/0 44/0/100/0 77/30/0/0 30/0/100/0 70/30/0/0 100/30/0/0

Salland woordbeeld typografie Linotype DAX familie Dax bold 
Voor specs. zie volgvel 2

50/20/100/0

Investeer met ons in Salland én in je organisatie! Verwerf inzicht  
in de toeristische en zakelijke kansen en zet je aanbod in  

de spotlights. Maak je inzet compleet met aanvullende opties. 

Salland basispakket € 115 per jaar Salland Pluspakket € 200 per jaar 

• Maak gebruik van advies en het verbindende netwerk van Salland Marketing • Alles wat er in het basispakket zit ter waarde van € 115 

• Sluit aan bij strategische sessies en netwerkbijeenkomsten • Vermelding in twee extra rubrieken in het magazine en op de website  
www.verslingerdaansalland.nl ter waarde van € 100 

• Vermelding in het Salland Magazine met website en n.a.w.gegevens (oplage 75.000)

• Vermelding op www.verslingerdaansalland.nl met eigen bedrijfspagina

• Vermelding op www.visitoost.nl met eigen bedrijfspagina

• Blijf op de hoogte van nieuws/ ontwikkelingen via maandelijkse nieuwsbrief

• Maak gebruik van de gratis kennis, info & inspiratie op kennisplatformoost.nl

• Ontvang een Salland vlag

•	 Profiteer	van	het	bereik	van	ons	Facebookkanaal

• Ga direct aan de slag met onze content via de online toolkit met o.a.
   Widget voor opname bezienswaardigheden op eigen website
   Kennisartikelen en webinars
   Rechtenvrij beeldmateriaal
   Huisstijlhandboek Salland

• Ontvang een uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst van Salland Marketing op 26 maart

Bedragen zijn excl. BTW. Het ambassadeurspakket loopt van januari t/m 
december. Uw deelname wordt stilzwijgend met 1 jaar verlengd,  
tenzij u uiterlijk voor 1 november de deelname voor  
het komend jaar schriftelijk opzegt.

Ambassadeurspakket 
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Extra Opties  

Aanvullend op het ambassadeurspakket

Extra publicaties Salland Magazine en website
Bij een basispakket sta je standaard in 1 rubriek vermeld in het magazine (bijv. campings)  
en op www.verslingerdaansalland.nl. Wil je in meerdere rubrieken vermeld worden?  
Dat kan voor € 50 extra per rubriek. 

Advertentie in Salland Magazine 2021
Het Salland Magazine wordt uitgebracht in een oplage van 75.000 en heeft als doel 
om te inspireren op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Je hebt de mogelijkheid 
om je bedrijf extra uit te lichten en onder de aandacht te brengen in het maga-
zine door het afnemen van een advertentie. wordt bij meer dan 300 toeristische 
bedrijven in en rondom de regio en h-a-h in de gemeente Deventer verspreid.
1/8 pagina: € 225 1/2 pagina:  € 725
1/4 pagina:  € 425 1/1 pagina:  € 1450

Slinger van Salland – € 100 per jaar
Fietsen is het afgelopen jaar nog populairder geworden. Dit zagen wij terug in het aantal 
downloads van fietsroutes op onze website en onze fietskaarten waren aan het eind seizoen 
uitverkocht. Wij nodigen fietsers uit in de regio’s te komen fietsen. Dit doen we door het 
ontwikkelen van 5 nieuwe fietsroutes onder de naam Slinger van Salland. Promoot je bedrijf als 
bezienswaardigheid of als start-/stop-/eindpunt op één van onze routes. Je bent zichtbaar op 
ons online routeplatform - waar fietsers deze gratis routes downloaden en printen - en in het 
fietsrouteboekje dat we verspreiden in de regio. Vraag voor meer informatie je gebiedsadviseur.

Route op Maat – € 265 
Je kunt vanaf je eigen bedrijf een eigen fietsroute maken in onze routeplanner.  
Voor € 265 krijg je 1.000 exemplaren + een balie display. Wil je een grotere oplage, 
dan kan dat op aanvraag. In dit geval worden de extra drukkosten hiervoor doorbelast. 
Voor € 295 wordt de route ook geplaatst op ons routeportal op de website. 

Advertorial Beleefkaart Salland – € 250 
Dit is de kaart die de toerist de weg wijst in Salland. De beleefkaart is een 
uitklapbare kaart waarop de regio Salland in kaart wordt gebracht. In één oogopslag 
worden de bezoekers gewezen op de hoogtepunten in Salland. Op de kaart is 
ruimte voor 12 bedrijven om te adverteren. De voorwaarde om te adverteren 
is dat het bedrijf het hele jaar geopend is. De kaart wordt uitgebracht in een 
oplage van 7500 en ligt onder andere bij de VVV’s en Touristinfo’s in Salland. 

LET OP: Deze beleefkaart kunnen we alleen realiseren als we genoeg ondernemers  
 hebben die een advertorial afnemen voor deze beleefkaart

Verover de Duitse markt – € 300 per jaar
Wil je je meer focussen op de Duitse Markt in 2021? Meer kennis 
opdoen over de Duitse markt? Meer Duitse bezoekers ontvangen?  
De Duitse bezoeker beter bedienen?  Sluit je dan aan bij het 
programma Das Andere Holland. Door deel te nemen aan dit 
programma word je meegenomen in de marketingactiviteiten  
die Overijssel en Gelderland voeren op de Duitse markt onder  
de naam Das Andere Holland. Door deelname verbind je je 
twee jaar aan dit programma. Vraag Rik voor meer informatie.

VisitOost
www.visitoost.nl is de inspiratiewebsite voor heel Overijssel en heeft een groot  
nationaal bereik. Als ondernemer kun je hierop meeliften via onderstaande mogelijk-
heden. Voor meer informatie hierover neem contact op met je gebiedsadviseur.  
•  Content artikel  € 750
•  Locatietip nieuwsbrief  € 175
•  Online banner op een landingspagina gedurende 4 weken  € 125
•  Deelname aan een winactie  € 500

Hét inspiratie- & informatiemagazine van Salland

Verslingerd
aan Salland

www.das-andere-holland.de
Achterhoek    Region Arnheim Nimwegen    Hansestädte    IJsseldelta    Rivierenland 

Salland    Twente    Vechtdal    Veluwe    Weerribben Wieden    IJsseldelta

Hallo Nachbar,

Komm mal rüber...!

Das Andere Holland Entdecken Sie 
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Inge Hendriks 

Gebiedsadviseur Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal
E-mail:  ihendriks@marketingoost.nl 
Tel:  06 - 20 00 81 35

Ben je ondernemer of een organisatie op de Sallandse 
Heuvelrug (gemeente Rijssen-Holten en Hellendoorn), dan 
is Inge je aanspreekpunt. Ze kan je alles vertellen over de 
ontwikkelingen in het gebied en kan verbindingen leggen 
met andere ondernemers en organisaties. Als gebieds-
adviseur is ze verantwoordelijk voor gebiedsregie, relatie-
beheer en acquisitie op de Sallandse Heuvelrug. Dit doet 
ze voor Salland Marketing en ook voor Twente Marketing.

Tamara Toering

Merkleider Salland Marketing
E-mail:  ttoering@marketingoost.nl 
Tel:  06 - 22 24 18 01

Tamara is het aanspreekpunt voor gemeenten. 
Ze is verantwoordelijk voor strategisch 
accountmanagement en gebiedsregie in 
de merkregio en is verantwoordelijk voor 
het ontwikkelen en realiseren van een 
destinatiemarketing beleid resulterend in 
optimale bekendheid van het merk Salland.

Rik Smienk 

Marketing- en gebiedsadviseur
E-mail:  rsmienk@marketingoost.nl 
Tel:  06 - 12 20 89 72

Rik is als gebiedsadviseur aanspreekpunt voor 
bedrijven en organisaties in Salland (op de Sallandse 
Heuvelrug na). Rik verbindt graag, weet wat er speelt 
in de regio, kan je helpen met het opzetten van nieuwe 
producten, geeft je informatie hoe je het beste je 
product kunt vermarkten en gaat graag met je het 
gesprek aan hoe we Salland nog aantrekkelijker kunnen 
maken. Daarnaast is Rik verantwoordelijk voor het 
initiëren, coördineren, regisseren en uitvoeren van 
communicatie- en marketingactiviteiten voor Salland. 

Wie zijn wij?


