
Aanmeldformulier

marketingpakketten 2017

Partners van Twente Marketing

beleeftwente.nl/twentemarketing

Online advertorial Aantal
Beleeftwente.nl 

(€ 175,-)
Erlebe-twente.de 

(€ 195,-)

  

Twente Magazine Keuze Formaat

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,-

Advertentie buitenkant achter omslag op aanvraag

Activiteiten folder Keuze Formaat

2/1 pagina redactioneel € 1.350,-
1/1 pagina advertentie of redactioneel € 750,-

½ pagina advertentie € 400,-

1/3 pagina advertentie € 295,-

Plaatsing voordeelbon € 150,-

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

Een advertentie op de buitenkant achter omslag  
op aanvraag

Twente Plattegrond Keuze Voor / Achterzijde

Advertentie op de achterzijde € 150,-

Advertentie op de voorzijde € 200,-

Op maat  
samengestelde routes Keuze Op maat samengestelde routes

Per route in een oplage van 500 stuks incl. 
presentatiedisplay € 195,-

Congresregio Twente Keuze Congresregio Twente

Graag maak ik een afspraak omdat ik geïnteresseerd 
ben in het lidmaatschap van  Congresregio Twente. 

Keuze Infobanner

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

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

Blog Aantal
Beleeftwente.nl 

(€ 350,-)
Erlebe-twente.de 

(€ 370,-)

  

Vlog Aantal
Beleeftwente.nl 

(€ 350,-)
Erlebe-twente.de 

(€ 350,-)

  

Online banner Aantal
Beleeftwente.nl 

(€ 125,-)
Erlebe-twente.de 

(€ 125,-)

  

Consumenten nieuwsbrief Aantal*
Beleeftwente.nl 

(€ 175,-) Voorkeursperiode

   Mei
  juni
  juli
  aug
  sep
  okt
  nov
  dec

Extra online profileringsmogelijkheden Extra offline profileringsmogelijkheden

* maximaal 3x per jaar

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.
▶   De door u aan Twente Marketing geleverde content, waaronder begrepen de teksten, documenten, aanbod, 

afbeeldingen, video’s maken geen inbreuk op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. U vrijwaart 
Twente Marketing volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of 
verband houdende met de door u aan Twente Marketing geleverde content, waaronder mede verstaan elke 
claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele 
eigendoms-) rechten van derden.

▶   U verklaart dat u Twente Marketing toestemming geeft om de door u aangeleverde content te gebruiken, te 
publiceren, vertalen, aan te passen en in te zetten voor de media die Twente Marketing gebruikt.  

▶   Twente Marketing is onderdeel van Marketing Oost.



beleeftwente.nl04 

Gegevens waarmee u vermeld wilt worden voor het publiek

Naam onderneming: 

Vestigingsadres: 

Postcode / plaats: 

Telefoonnummer: 

Emailadres: 

Internetadres: 

Gegevens waarop wij u kunnen bereiken

Dhr / Mevr 

Postadres: 

Postcode / plaats: 

Telefoonnummer: 

Emailadres*: 

* let op, op dit emailadres ontvangt u de nieuwsbrief van Twente Marketing waarin wij u informeren over onze 
activiteiten, projecten en acties

Plaats hieronder uw handtekening voor akkoord

Naam: 

Datum: 

Handtekening: 

Ik kies tot wederopzegging voor automatische verlenging van mijn deelnemerschap aan Twente Marketing.

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.

Wat te doen:

Actief    
Kunst en cultuur, architectuur, landgoederen    
Clubs en uitgaan    
Attracties    
Winkelen    
Zwembaden en plassen    
Natuur    
Wellness    
Twente voor groepen    
Golf    
Evenementen    
Uit met kinderen    
Workshops & cursussen    
Overnachten:  
Hotels    
Bungalowpark    
Bed & Breakfast    
Camping & camperplaatsen    
Groepsaccommodatie    
Vakantiehuizen & Lodges    
Overnachten in luxe    
Bijzonder overnachten    
Eten en drinken:

Nederlands restaurants    
Frans restaurants    
Italiaans restaurants    
Aziatisch restaurants    
Pannenkoekenhuis    
Familie restaurants    
Eetcafés & bistro’s    
Luxe restaurants    
Overige restaurants    
Cafés & bars    
Koffie, thee, lunch    
Brouwerijen & wijngaarden & streekproducten    

Ja! Ik word lid van Twente Marketing en kies voor:

 het vriendpakket* € 95,-  /   het partnerpakket € 150,-

 N.v.t. ik ben automatisch partner via mijn lidmaatschap aan het CBOT / HOT

* Met uw keuze voor het vriendenpakket kunt u uw basispakket niet uitbreiden met de extra pakketten die 
hieronder geboden worden.

Basispakket
Op de website wil ik graag 
vermeld worden onder de rubriek:  
Als partner / vriend wordt u vermeld onder 1 rubriek op beleeftwente.nl. Voor elke 

rubriek extra, óf een vermelding op erlebe-twente.de geldt een toeslag van ¤ 65,-

* Alleen van toepassing voor CBOT / HOT leden. Onderdeel van uw  
CBOT / HOT lidmaatschap is het partnerpakket van Twente Marketing. 

Uw keuze vanuit uw basispakket (gratis)

Vermelding op erlebe-twente.de (€ 65,- per keuze)

Extra rubriek op beleeftwente.nl (€ 65,- per keuze)

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

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

Aantal pakketten Korting

Afname van 3 of 4 pakketten 5%

Afname van 5 of 6 pakketten 7%

Afname van 7 of meer pakketten 10%

Duitse markt
 Ja ik wordt partner van Das Andere Holland. € 150,-* (bijdrage per jaar, min. 3 jaar)


