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Samenwerking tussen regionale en lokale belang- 
hebbenden, bestuurders en ondernemers is essentieel 
voor de groei van de (vrijetijds-)economie van Twente.

Het recept voor de toeristische groei

Hup voor de club!
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Het recept voor de toeristische groei is samenwerking, waarbij 

verschillende actoren, samen een duurzaam partnership inzetten.  

Als we onze kennis en ervaringen delen en financiële middelen 

combineren, bereiken we meer mensen om het toeristische verhaal  

van Twente te vertellen. Samenwerking en elkaar ondersteunen met  

als doel meer (inter-) nationale bezoekers naar de regio te trekken. 

Samen met vele ondernemers heeft Twente Marketing een  

marketingcommunicatieplan ontwikkeld en doelstellingen en  

doelgroepen vastgesteld. Ook deze marketingpaketten zijn in 

gezamenlijkheid ontwikkeld.

Graag nodigen wij u uit om in 2017 deel  

te nemen aan de promotie van Twente!

Quirine ter Haar 

Merkleider Twente Marketing

Waarom een partnership?

▶  Ontwikkelt de toeristische sector

▶  Groter concurrentievermogen

▶ Gedeeld economisch risico

▶  Samenwerking genereert een groter 

marktaandeel

▶  Langetermijndenken betekent 

betere bedrijfsresultaten

Inhoudsopgave
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Economisch 
belang 
vrijetijdseconomie 
Twente

¤140,4 
miljoen 

bestedingen

¤127,6 
miljoen 

¤124,8 
miljoen 

¤138,7 
miljoen 

3,3 
miljoen 

3,6 
miljoen 

3,1 
miljoen 

17.277 
banen 

17.236 
banen 

17.206 
banen 

3,2 
miljoen 

nachten

21% 
spontaan

TWENTE!

WATERREIJK
IJSSELDELTA
VECHTDAL
SALLAND
TWENTE

HANZESTEDEN

85% 
geholpen

18.006 
banen

De impact van de vrijetijdseconomie op de regio is groot. Niet alleen betreft dit 

een maatschappelijk belang maar zeker ook een economisch belang. Jaarlijks 

bedragen de bestedingen van dag- en verblijfsgasten tientallen miljoenen euro’s 

in Twente, wat resulteert in een groei ten aanzien van de werkgelegenheid. 

Daarnaast zorgt toerisme voor nieuwe investeringen, culturele uitwisselingen, 

een betere infrastructuur en heeft het een positief effect op het voorkomen van 

leegloop in een regio.

Toeristische bestedingen in Twente 2015 Miljoen euro’s

Binnenlands toerisme 112,32

Inkomen toerisme 28,08

Totale economische betekenis vrijetijdseconomie 140,4
Bron MarketingOost, regiomonitor 2015 & LISA 2015

Toeristische banen in Twente 2015 Aantal banen

Totaal aantal banen Twente 288.670

Totaal aantal banen in de vrijetijdseconomie 18.006

Aandeel toeristische banen binnen Twente 6,24%
Bron MarketingOost, regiomonitor 2015 & LISA 2015 & Kennispunt Twente

Bestedingen, overnachtingen en banen

Naamsbekendheid

2012

2013

2014

2015

Oldenzaal

Haaksbergen

BorneRijssen

Nijverdal

Hengelo

Almelo
Denekamp

De Lutte

OotmarsumTubbergen

Goor

Delden

Markelo

Diepenheim

Hellendoorn

Holten
Enter

Wierden

Losser

Den Ham

Vroomshoop

Vriezeveen

Enschede
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ambitie

RECENT ONDERZOEK VAN NBTC-NIPO  

RESEARCH (TRENDRAPPORT TOERISME,  

RECREATIE EN VRIJETIJD 2016) TOONT AAN 

DAT ER VOORLOPIG EEN LICHTE GROEI TE VER-

WACHTEN IS VOOR DE TOTALE BINNENLANDSE 

VAKANTIEMARKT. QUA INKOMEND TOERISME 

WORDT ER WEL VERWACHT DAT DE GROEI VAN 

AFGELOPEN JAREN ZICH VERDER DOORZET. 

NAAR VERWACHTING ZULLEN 2025 BIJNA 16 

MILJOEN BUITENLANDSE VERBLIJFSTOERISTEN 

NEDERLAND BEZOEKEN. DAT IS EEN GROEI VAN 

ZO’N 30% TEN OPZICHTE VAN 2012. DIT KOMT 

GEMIDDELD NEER OP ZO’N 2% PER JAAR. 

vertegenwoor-
diging in de 
marketing 

in binnen- en 
buitenland

opname in 
collectieve 

marketing- en 
promotieaanpak 

van Twente

toegang tot een 
breed netwerk

vertegenwoor-
diging in online 

platformen

Partner van 
Twente 

Marketing

Doel 2015 2017

Meer nachten
3,2 miljoen nachten
2,93 miljoen Nederlandse toerist
0,27 miljoen buitenlandse toerist

6%
6%
7%

Meer bestedingen
140,4 miljoen Euro
112,32 miljoen Nederlandse toerist
28,08 miljoen buitenlandse toerist

6%
6%
8%

Meer bestedingen 18.006 banen 4%
Bron 2015: MarketingOost, regiomonitor 2016 Consumentenonderzoek

Doel 2016 2017 Groei

Bezoekers website  
beleeftwente.nl

12.500 35.000 180%

Bezoekers website  
erlebe-twente.nl

8.000 16.000 100%

Consumentenbestand 
nieuwsbrief

8.500 12.000 41%

Facebookvolgers 16.750 20.000 19%
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Als vriend van Twente Marketing ondersteunt u de positionering 
van het merk Twente en nemen wij u mee in onze communicatie. 
Wanneer u vriend wordt van Twente Marketing, kunt u uw basis 
pakket niet uitbreiden met extra pakketten.

Als vriend profiteert  
u ook van: 
▶  Nationale en internationale profilering  

van Twente
▶   Updates m.b.t. toeristische ontwikkelingen 

in Twente d.m.v. maandelijkse nieuwsbrief
▶   Toegang tot onderzoeken, feiten en  

cijfers m.b.t. Twente
▶   Toegang tot breed netwerk van 

samenwerkingspartners, o.a. via 
ondernemersbijeenkomsten

vermelding beleeftwente.nl

Twente Marketing beheert en promoot de 

website beleeftwente.nl. Uw bedrijf is online 

vertegenwoordigd op beleeftwente.nl in één 

rubriek. Uw kiest zelf in welke rubriek uw 

bedrijf weergegeven wordt. Uw vermelding 

bestaat uit uw social media-, NAW-gege-

vens, een foto en een korte omschrijving 

(maximaal 350 woorden) van uw bedrijf.

twente plattegrond

Voor Twente worden scheurplattegronden 

(A3 formaat / oplage 100.000) ontwikkeld. 

Bezoekers kunnen de plattegrond gratis 

ontvangen bij TTI / VVV’s als ook uw 

accommodatie. Afhankelijk van de grootte 

van uw bedrijf, ontvangt u gratis een basis 

oplage van deze plattegronden. 

gebruik online twente toolkit

Twente Marketing ontwikkelt een online 

marketingtoolkit. Hierin vindt u logo’s, 

teksten, promotievideo’s e.d. Als vriend van 

Twente Marketing heeft u gratis toegang tot 

het gebruik hiervan.

Vriend €95,-

professioneel beeldmateriaal van uw onderneming 
Om uw organisatie zo optimaal mogelijk te presenteren, werken wij samen 

met SkyFocus. Zij maken een vituele tour van uw bedrijf / omgeving, 

zodat (potentiële) bezoekers van achter de PC, Tablet of Smartphone 

alvast kunnen rondkijken op uw locatie. Als vriend van Twente Marketing 

ontvangt u 25% korting op de producten van SkyFocus.

Wat bieden wij u als vriend van 
Twente Marketing?
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Als partner 
profiteert u 
ook van:
▶  Nationale en internationale 

profilering van Twente
▶  Updates m.b.t. toeristische 

ontwikkelingen in Twente 
d.m.v. maandelijkse 
nieuwsbrief

▶  Toegang tot onderzoeken, 
feiten en cijfers m.b.t. 
Twente

▶  Toegang tot breed netwerk 
van samenwerkingspartners, 
o.a. via 
ondernemersbijeenkomsten

▶  Persbenadering
▶  Joint promotion acties

vermelding beleeftwente.nl

Twente Marketing beheert en promoot de (mobiele) website beleeftwente.nl. 

Uw bedrijf is online vertegenwoordigd op deze website van Twente Marketing 

in één rubriek. Uw kiest zelf in welke rubriek uw bedrijf weergegeven wordt. Uw 

vermelding bestaat uit uw social media-, NAW-gegevens, een foto en een korte 

omschrijving (maximaal 350 woorden) van uw bedrijf.

social media

Twente Marketing inspireert potentiële bezoekers en bewoners door middel 

van sociale media als Facebook, Instagram en Twitter door het delen van foto’s, 

inspirerende verhalen, evenementen en nieuws. Bij het samenstellen van de 

berichtgeving worden naast campagnes en user generated content, partners 

van Twente Marketing ingezet. Daarbij kunnen partners in overleg met Twente 

Marketing ook zelf berichten aanleveren. 

twente magazine 
Het vernieuwde Twente Magazine verschijnt jaarlijks en biedt inspirerende 

sfeerverhalen. Het magazine wordt verspreid via de TTI’s / VVV’s, partner bedrijven 

en openbare gelegenheden in Twente. Het glossy Magazine heeft een oplage van 

40.000 en heeft een apart katern met daarin een overzicht van alle toeristische 

adressen. Uw bedrijf wordt hierin vermeld. 

»

Partner €150,-
Het basisprogramma bestaat uit de 
volgende onderdelen:

twente plattegrond

Voor Twente worden 

scheurplattegronden (A3 formaat /  

oplage 100.000) ontwikkeld. 

Bezoekers kunnen de plattegrond 

gratis ontvangen bij TTI / VVV’s als 

ook uw accommodatie. Afhankelijk 

van de grootte van uw bedrijf, 

ontvangt u gratis een basis oplage van 

deze plattegronden. 

korting op promotiemateriaal

Twente Marketing ontwikkelt 

brochures, gidsen, vlaggen en overig 

promotiemateriaal. Als partner van 

Twente Marketing ontvangt u hierop 

40% inkoopkorting. Uitzondering 

hierop zijn de routekaarten, deze zijn 

te bestellen via de lokale TTI/VVV. 

gebruik online  
twente toolkit

Twente Marketing ontwikkelt een 

online marketingtoolkit. Hierin vindt 

u logo’s, teksten, promotievideo’s 

e.d. Als partner van Twente 

Marketing heeft u gratis toegang tot 

het gebruik hiervan.

professioneel beeldmateriaal 
van uw onderneming

Om uw organisatie zo optimaal 

mogelijk te presenteren, werken wij 

samen met SkyFocus. Zij maken  

een vituele tour van uw bedrijf /  

omgeving, zodat (potentiële) 

bezoekers van achter de PC, Tablet of 

Smartphone alvast kunnen rondkijken 

op uw locatie. Als partner van Twente 

Marketing ontvangt u 25% korting op 

de producten van SkyFocus.
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Vriend Partner CBOT* HOT*

Vermelding op beleeftwente.nl

Social Media

Twente Magazine

Korting op promotiemateriaal

Oplage Twente plattegrond

Gebruik online Twente toolkit

Professioneel beeldmateriaal van uw organisatie /  
onderneming

Nationale en internationale profileren van Twente

Updates m.b.t. toeristische ontwikkelingen d.m.v. maandelijkse 
nieuwsbrief

Toegang tot onderzoeken, feiten, cijfers m.b.t. Twente

Toegang tot breed netwerk van samenwerkingspartners oa via 
ondernemersbijeenkomsten

Persbenadering

Joint promotion acties

Uitbreidingsmogelijkheid met andere pakketten

¤ 95,- ¤ 150,- N.V.T. N.V.T.
* Alleen van toepassing voor CBOT / HOT leden. Onderdeel van uw  
CBOT / HOT lidmaatschap is het partnerpakket van Twente Marketing. 

Samenvattend

Extra online profileringsmogelijkheden
Meer online zichtbaarheid? U kunt uw partner programma uitbreiden:

Pakketkorting
Indien u meerdere pakketten afneemt bovenop uw partnerpakket ontvangt u een korting 

over de som van de extra afgenomen pakketten (excl. Basis partnerpakket).

Doel Beleeftwente.nl Erlebe-twente.de

Vermelding onder een extra rubriek € 65,- € 65,-

Online advertorial € 175,- € 195,-

Online banner € 125,- € 125,-

Consumenten nieuwsbrief € 175,-

Blog € 350,- € 370,-

Vlog € 350,- € 350,-

Aantal pakketten Korting

Afname van 3 of 4 pakketten 5%

Afname van 5 of 6 pakketten 7%

Afname van 7 of meer pakketten 10%

vermelding onder een extra 
rubriek op beleeftwente.nl  
€ 65,-(per rubriek)
Uw vermelding wordt online door-

geplaatst onder één extra rubriek  

naar keuze op onze website  

beleeftwente.nl. Uw vermelding bestaat 

uit uw social media-, NAW-gegevens,  

een foto en een korte omschrijving 

(maximaal 350 woorden) van uw bedrijf.  

vermelding in het duits op 
erlebe-twente.de € 65,- (per rubriek)
Ter promotie van uw bedrijf op de 

Duitse markt wordt uw organisatie in

het Duits in een rubriek weergegeven 

op de website erlebe-Twente.de. 

De vertaling van uw weergave wordt 

door Twente Marketing verzorgd. Uw 

vermelding bestaat uit uw social media-, 

NAW-gegevens, een foto en een korte 

omschrijving (maximaal 350 woorden) 

van uw bedrijf. 

online advertorial op  
beleeftwente.nl € 175,-
Extra exposure voor uw organisatie, 

evenement of tentoonstelling door 

middel van een uitgelichte tip op de 

website beleeftwente.nl gedurende 

4 weken, ondersteund op social 

media. Uw vermelding bestaat uit 

uw NAW-gegevens en een korte 

omschrijving (200 woorden) van

uw bedrijf.

online advertorial op 
erlebe-twente.de € 195,-
Extra exposure voor uw organisatie, 

evenement of tentoonstelling door 

middel van een uitgelichte tip op de 

website erlebe-twente.de gedurende 4 

weken, ondersteund op social media.  

De vertaling van uw weergave wordt 

door Twente Marketing verzorgd. 

U vermelding bestaat uit uw naw-

gegevens en een korte omschrijving 

(200 woorden) van uw bedrijf.

online banner € 125,-
Exposure van uw bedrijf door middel 

van een banner gedurende 4 weken op 

één van onze websites (Nederlandse of 

Duitse website) met een doorlink naar  

uw website. 

consumenten nieuwsbrieven € 175,-
Twente Marketing verstuurt 10x per jaar 

een nieuwsbrief naar consumenten. 

U kunt uw organisatie, evenement of 

arrangement extra onder de aandacht 

brengen in de Nederlandstalige 

nieuwsbrief. Maximaal 3 keer per jaar. 

Uw vermelding bestaat uit uw n.a.w. 

gegevens en een korte omschrijving  

(50 woorden) van uw bedrijf. 

blog beleeftwente.nl € 350,-
blog op erlebe-twente.de € 370,-
Een reporter schrijft een aantrekkelijke 

blog (inclusief foto) die wordt getoond 

op de website. De blog wordt onder-

steund op social media. 

 

vlog op beleeftwente.nl of 
erlebe-twente.de € 350,-
Een reporter maakt een aantrekke- 

lijke vlog die wordt getoond op de  

website. De vlog wordt ondersteund 

op social media.
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Extra offline profileringsmogelijkheden
Meer offline zichtbaarheid? U kunt uw partner programma uitbreiden:

prominentere profilering twente magazine

Wilt u uw bedrijf prominenter profileren in het Twente Magazine? Dat kan! Wij bieden 

daarvoor de volgende mogelijkheden:

Redactioneel & Advertising 

a.  Onderstaande pagina’s mag u ook inzetten voor een redactioneel artikel  

over uw organisatie.

Infobanner 

Op basis van een redactioneel artikel wordt verwezen naar gerelateerde ondernemingen 

op dezelfde pagina als het artikel (m.u.v. de aanbieding).

b. Vermelding van naam, adres, website adres, mailadres € 65,-

c. Vermelding van naam, adres, website adres, mailadres én foto € 150,-

twente plattegrond

Voor Twente worden scheurplattegronden (A3 formaat / oplage 100.000) ontwikkeld. 

Bezoekers kunnen de plattegrond gratis ontvangen bij TTI / VVV’s als ook 

accommodaties. U kunt uw advertentie plaatsen op deze plattegrond. 

Advertentie op achterzijde € 150,-

Advertentie op voorzijde € 200,-

fiets-, mtb-, ruiter- en wandelroutes

Fietsers, wandelaars, ruiters en MTB-ers vormen een belangrijke doelgroep in 

Twente. Als dit ook voor uw onderneming een belangrijke gast is, dan bieden wij u 

de volgende mogelijkheid:

Op maat samengestelde Routes € 195,-*

Op maat gemaakte, unieke routes speciaal voor uw gasten. Op basis van het 

knooppunten netwerk bepaalt u de route, volledig afgestemd op de wensen van  

u en uw gasten. U informeert uw gebiedsadviseur over uw wensen en wij zorgen 

voor uw op maat gemaakte kaartmateriaal. 
*Per route, incl. presentatiedisplay in een oplage van 500 stuks.

activiteiten folder 
Voor zowel goed als slecht weer wordt een activiteiten folder om de bezoeker te 

inspireren ontwikkeld. Uw organisatie kan hierin vermeld worden in de vorm van 

een advertentie of redactioneel stuk. Oplage 100.000 stuks.

 2/1 pagina redactioneel € 2.150,-

 1/1 pagina advertentie of redactioneel € 1.250,-

 ½ pagina advertentie of redactioneel € 650,-

 ¼ pagina advertentie of redactioneel € 375,-

 1/8 pagina advertentie of redactioneel € 235,-

 1/1 pagina binnenzijde voor- of achter omslag € 1.325,-

 Een advertentie op de buitenkant achter omslag Op aanvraag

2/1 pagina Advertentie of redactioneel (incl. evt. voordeelbon) € 1.350,-

1/1 pagina Advertentie of redactioneel (incl. evt. voordeelbon) € 750,-

Advertentie ½ pagina (incl. evt. voordeelbon) € 400,-

Advertentie  1/3 pagina (incl. evt. voordeelbon) € 295,-

Plaatsing van een voordeelbon € 150,-

1/1 pagina binnenzijde voor- of achter omslag € 850,-

Een advertentie op de buitenkant, achter omslag Op aanvraag
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Twente is een aantrekkelijke bestemming voor het zakelijke toerisme.  

De combinatie van kwaliteitsaccommodaties, een aantrekkelijke toeristische 

omgeving en de ontwikkeling van Twente als ondernemende technologische 

kennisregio met de focus op hightech systemen en materialen, onderscheiden 

Twente op de zakelijke toeristische markt. 

partner congresregio twente v.a. € 250,-
accommodaties

De jaarlijkse fee is gebaseerd op de ligging en de omvang van het bedrijf.  

De fee bestaat uit een basisbedrag van € 250,-. Hier komt een bedrag van € 10,-  

per beschikbare hotelkamer bij en een bedrag van € 1,- p.p. gebaseerd op de 

capaciteit van de grootste zaal. Bedrijven gevestigd buiten Almelo, Hengelo 

en Enschede krijgen een korting op het totaalbedrag van 25%. Leden van 

Hoteloverleg Twente krijgen een extra korting van € 50,- Het maximaal te betalen 

bedrag bedraagt € 1.000,- per jaar. 

toeleveranciers

Deze categorie partner betaald een vaste bijdrage van € 400,- per jaar. Hierop 

wordt geen aanvullende korting verleend.

 

commissie

Over boekingen die tot stand gekomen zijn door bemiddeling van Congresregio  

Twente betalen de partners een commissie van 6% over het totale factuurbedrag zoals 

dat uiteindelijk aan de klant wordt gefactureerd. Niet met commissie belast zijn door 

de partner doorbelaste kosten voor bijvoorbeeld de inhuur van meubilair, tenten en 

dergelijke. 

Bedrijven die niet aangesloten zijn bij Congresregio Twente betalen een hogere commissie 

dan partners van het congresbureau, namelijk 12% over de gerealiseerde boeking.

Congresregio Twente levert vanuit de specifieke kennis van het zakelijk 
toerisme een bijdrage aan de groei van het zakelijk toerisme in Twente, 
door doelgroepgerichte marketing- en salesactiviteiten. Hiermee wordt 
de positie van Twente op de markt van zakelijk toerisme en de regionale 
economie duurzaam versterkt. Wij bieden onze relaties een compleet 
beeld van beschikbare locaties in Twente en inspireren ze met onze 
brede kennis van de regio. 

Foto: Baayens

Congresregio 
Twente



Twente Marketing Marketingpakketten 2017 019 018 

Colofon
Twente Marketing

Ontwerp 

Morskieft Ontwerpers  

Strategische Identiteiten

 Fotografie 

Ebo Fraterman

Druk 

Lulof 

Das Andere Holland €150,-
Als partner van Twente Marketing kunt u deelnemen met de campagne ‘Das 

Andere Holland’. Uw jaarlijkse bijdrage van € 150,- (deelname voor 3 jaar) is sterk 

gereduceerd. Normaliter kost dit pakket € 500,- per jaar. Het pakket bestaat uit:

▶  Presentatie op dasandereholland.de middels een eigen profileringspagina met 

informatie, foto’s of video, en een doorlink naar uw eigen (Duitse) website*.

▶  Toegang tot relevante kennis en informatie m.b.t. de Duitse markt. 

▶  Toegang tot de aangeboden workshops, cursussen, scholingen en uitwisse-

lingsprogramma’s waar dieper ingegaan wordt op de specifieke invalshoeken 

om de Duitse markt te benaderen zoals: do’s en don’ts rondom Duitse gastvrij-

heid en online marketing in Duitsland

▶  Speciaal voor bedrijven die een start op de Duitse markt willen maken, bieden 

we projectpartners de mogelijkheid om een deel (50%) van de investeringen 

voor een betere Duitse toegankelijkheid van uw bedrijf te subsidiëren (tot 

maximaal €1.000,- incl. BTW). Denk daarbij bijvoorbeeld aan vertaling van uw 

website, flyer, menukaart of een taalcursus. Hiervoor is beperkt budget beschik-

baar, dus op =op. 

 
*Enkel mogelijk wanneer uw bedrijf een (gedeeltelijke) Duitstalige website heeft.

Uw bedrijf nog meer profileren op de Duitse markt? Dat kan middels 
Das Andere Holland. 

Algemene voorwaarden 

▶  Alle genoemde prijzen zijn exclusief 

btw. De meest actuele tarieven vindt u 

op de website beleeftwente.nl

▶  De bijdrage wordt jaarlijks 

geïndexeerd volgens het 

consumentenprijsindexcijfer. U wordt 

hiervan op de hoogte gebracht via 

de e-nieuwsbrief die u ontvangt van 

Twente Marketing. 

▶  Een deelnamejaar 2017 loopt van mei  

t/m december

▶  De basisdeelname (vriend/

partnerpakket) wordt jaarlijks 

automatisch verlengd, tenzij  

u schriftelijk voor 1 november  

de deelname voor het komende  

jaar opzegt. 

▶  Bij niet tijdige betaling van nota’s 

van Twente Marketing kan Twente 

Marketing de levering van haar 

diensten en producten staken.

▶   Twente Marketing stuurt u regelmatig 

een e-nieuwsbrief om u op de hoogte 

te houden van nieuws, activiteiten, 

projecten en acties.

▶  Twente Marketing is onderdeel van 

Marketing Oost.

Duitse Markt 



Twente Marketing

Bezoekadres:

Grotestraat 19

7478 AA Diepenheim

Postadres:

Postbus 1155

8001 BD Zwolle

038 - 421 6798

Twente Marketing is onderdeel van MarketingOost


