
Wilt u voor uw 
evenement graag 
extra promotie?

Kies uw promotiepakket als uitbreiding 
op het gratis pakket. 

Brons
€ 125,- / event (excl. btw)

Basis
Promotiepakket

Zilver
€ 285,- / event (excl. btw)

Goud
€ 565,- / event (excl. btw)

 ( Flyer- en posterverspreiding naar 
Visit Zuid-Limburg Experiences, 
Shops en Servicepunten 

 ( 1 Facebook-post of Insta story 

 ( Facebook-event op de tijdlijn 

 ( Topper voor 2 maanden op  
visitzuidlimburg.nl 

 ( 1 Evenementenvermelding in het 
Partner Nieuws naar ondernemers 
en relaties 

 ( 1 Evenementenvermelding in onze 
consumenten nieuwsbrief 

 ( 1 evenementenvermelding in de 
Tips van de Week, wekelijks naar 
ondernemers 

 ( Versturen van een persbericht 
naar een selectie uit het persbe-
stand (regionaal en/of landelijk) 

 ( Deelname ‘Dinsdag Uitdeeldag’ 
(excl. Promotiebudget), middels 
aanlevering tickets

 ( Flyer- en posterverspreiding naar 
Visit Zuid-Limburg Experiences, 
Shops en Servicepunten 

 ( 1 Facebook-post of Insta story 

 ( Facebook-event op de tijdlijn 

 ( Uw eigen evenementenpagina  
op visitzuidlimburg.nl/agenda 

 ( Export van deze pagina naar 
diverse RSS-feeds/evenementen-
kalenders, vakantiekranten, etc. 

 ( Informatieverstrekking via 
het 0900-infonummer van 
Visit Zuid-Limburg en online 
aanvragen

 ( Flyer- en posterverspreiding naar 
Visit Zuid-Limburg Experiences, 
Shops en Servicepunten 

 ( 1 Facebook-post of Insta story 

 ( Facebook-event op de tijdlijn 

 ( Topper voor 1 maand op  
visitzuidlimburg.nl 

 ( 1 Evenementenvermelding in het 
Partner Nieuws naar ondernemers 
en relaties 

 ( 1 evenementenvermelding in de 
Tips van de Week, wekelijks naar 
ondernemers



Upgrades

Uw basisvermelding en de 
genoemde promotiepakketten 
voor evenementen kunnen naar 
wens worden aangevuld met 
onderstaande upgrades. 

Deelname en plaatsing is afhankelijk van beschikbare ruimte. Alle 

genoemde bedragen zijn geldig in 2023, in Euro en exclusief BTW. 

€

Totaalbedrag van uw bestelling

Evenement

 

Datum evenement

 

Organisatie

 

Contactpersoon

 

Telefoon

 

Adres

 

E-mail

 

 

Handtekening voor akkoord

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op 
met onze evenementen 
coördinator.

Karlijn de Richemont
Coördinator Evenementen

T. 043-609 8534 

M. 06- 23 175 482

karlijn.derichemont@visitzuidlimburg.nl 

Meer info:

visitzuidlimburg.nl/evenementenpunt

 

 → Inrichten € 150,- + ieder  

eigen gewenst budget

 → € 75,- 

 → € 100,- 

 → alleen in Goud-pakket

 → € 100,- / maand 

 → € 150,- / maand

 → € 25,-

 → € 100,-  

 → € 125,-

 → € 0,30 per adres

 → op aanvraag

 → op aanvraag

 → op aanvraag 

 → op aanvraag

 → op aanvraag

1. Bericht op Facebook of Instagram van  

Visit Zuid-Limburg, evt. met promotiebudget  

2. Insta story 

3. Insta story incl. doorplaatsing op Facebook 

4. Promotiebudget voor de Dinsdag Uitdeeldag 

5. Topper op de homepage of op 

visitzuidlimburg.nl/agenda (afh. van ruimte)

6. Banner op website Visit Zuid-Limburg

7. Promotiefilm bij website vermelding

8. Redactioneel item in consumenten  

nieuwsbrief of Partner Nieuws

9. Persbericht schrijven

10. Versturen (extra) persberichten

11. Persbericht/tekst vertalen

12. Verkoop entreetickets via Tickli

13. Organisatie en begeleiding op maat  

gemaakte persreis/persbijeenkomst

14. Advertentie in Vakantiekrant Zuid-Limburg

15. Uw evenement in de folderdisplay of op  

TV-schermen van Hubmedia


