
DEELNEMERS
PAKKETTEN
EEN PAKKET AAN COMMUNICATIE- EN 

PROMOTIEMOGELIJKHEDEN VOOR MEER 

ZICHTBAARHEID, BETERE VINDBAARHEID, 

MEER BEZOEKERS EN MEER PUBLIEK 

VISITEEMSDELTA.NL

Contact: Marketing Eemsdelta  -- communicatie@marketingeemsdelta.nl



N

DEELNEMERSPAKKET
Het Deelnemerspakket bestaat uit:

• Vermelding met NAW-gegevens + URL in 
het Eemsdelta Magazine. Oplage: 15.000 

• Vermelding op de Toeristische kaart Eemsdelta 
Oplage:10.000

• Voorrang om te adverteren in het Eemsdelta 
Magazine

• Toegang tot het Toeristisch Café Eemsdelta   
(2x per jaar)  

• Ondersteuning bij je vermelding op  
visiteemsdelta.nl  

• Minimaal een maand lang een prominente 
redactionele vermelding op visiteemsdelta.nl  

• Een eigen tafel op de Foldermarkt bij de start van het 
toeristenseizoen (begin april)  

• Foldermateriaal Eemsdelta bestellen 

• Minimaal 2x per jaar een bericht/post op socials van 
Marketing Eemsdelta 

• Marketing Eemsdelta nieuwsbrief met nieuws en 
wetenswaardigheden over toerisme in Eemsdelta 

• Minimaal 1 x per jaar een nieuwsvermelding in de 
Toeristische nieuwsbrief Eemsdelta 

• Meeliften op campagnes van Marketing Groningen 
en Visit Wadden 

• Gratis gebruik van het Event Communicatie Pakket  

Kosten: € 125,- per kalenderjaar

Iedere deelnemer ontvangt bij aanmelding de  

enige echte EEMSDELTA.WIND.ALTIJD vlag. 

De wind verbindt, de wind geeft energie.  

Laat de vlag wapperen!

Alle in deze folder genoemde prijzen zijn excl. BTW.

ARRANGEMENTENPAKKET
Het Arrangementenpakket wordt aangeboden aan toeristische 
ondernemers en organisaties die eigen arrangementen, uitjes, workshops of 
tours organiseren. 

Bij aanschaf van dit pakket krijg je een uitgebreide vermelding op onze 
website uitjesineemsdelta.nl met een doorlink naar je eigen website. 

Marketing Eemdelta zorgt voor passende aandacht van het arrangement of 
uitje op de eigen promotiekanalen zoals bijvoorbeeld social media. 

Kosten € 75,- per vermelding
(Looptijd van 1 jaar met de mogelijkheid van wisselen van de inhoud van de 
vermelding).

EVENTPAKKET 
Het Event Communicatie Pakket biedt: 

• Zichtbaarheid van je evenement in de agenda’s van Visit Eemsdelta 
o.b.v. door jouw aangeleverde materiaal   

• Doorzetten van je evenement, expositie of activiteit naar de sites van  
Visit Groningen, Visit Wadden, Kultuuragenda, Toegankelijk Groningen 
en ten behoeve van hun social media, campagnes, blogs, etc. 

• Gegarandeerde plaatsing van je evenement, activiteit of expositie op 
VanPlan.nl, via het door Marketing Eemsdelta betaalde abonnement. Je 
event wordt hierdoor zichtbaar in Mediahuis Noord uitingen waaronder 
het Dagblad van het Noorden en huis-aan-huis en nieuwsbladen 
(papieren versie en online). LET OP: Exposities worden niet getoond in 
de weekbladen; wel in de nieuwsbladen

• Doorplaatsing van events, exposities en activiteiten in de DasjaGoud 
Agenda  

• Minimaal 1 x een bericht op social media van Visit Eemsdelta

• Doorplaatsing op beeldschermen bij VVV Info Shops en Tip’s  

• Doorplaatsing op eigen matrixborden langs de openbare weg  

• Vermelding van je evenement, expositie of activiteit in de Toeristische 
nieuwsbrief Eemsdelta 

• Ontvangen van de Marketing Eemsdelta nieuwsbrief met nieuws en 
wetenswaardigheden over toerisme in Eemsdelta. 

Kosten: Per activiteit, evenement of expositie € 50,-
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DEELNEMER WORDEN

Marketing Eemsdelta nodigt je van harte uit deelnemer 
te worden en actief onderdeel te zijn van onze 
toeristische marketing activiteiten in Eemsdelta. 

We bieden een drietal marketingpakketten waarmee je 
jouw bedrijf of organisatie breder kunt profileren en beter 
zichtbaar maakt voor toeristen, bezoekers én inwoners. 

ZO DOE JE MEE

IN HET KORT....

DEELNEMERSPAKKET
Voor wie? Toeristisch recreatieve ondernemers en 
organisaties in Eemsdelta.
Wat krijg ik? Als deelnemer van Marketing Eemsdelta 
ontvang je een uitgebreid pakket aan communicatie-
middelen en ondersteuning bij promotie. 
Deelnemers die tevens events en activiteiten organiseren 
ontvangen gratis het Event Pakket .
Kosten: € 125,- per kalenderjaar.

EVENT PAKKET
Voor wie? Organisatoren van evenementen, activiteiten 
en exposities in Eemsdelta.
Wat krijg ik? Een uitgebreid communicatie pakket met 
een mix aan publicatiemogelijkheden (lokaal, regionaal 
en provinciaal) en professionele ondersteuning.
Kosten € 50,- per event melding.

ARRANGEMENTENPAKKET
Een uitgebreide vermelding op onze website 
uitjesineemsdelta.nl met een doorlink naar je eigen 
website. 
Kosten € 75,- per jaar (vanaf aanvraag datum)

Ook meedoen? 
Vul bijgaand inschrijfformulier in of mail naar: 
communicatie@marketingeemsdelta.nl
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