KATWIJK MARKETING
PROMOTIEPAKKETTEN 2018
HORECA | RETAIL | STRAND | LOGIES | ACTIVITEITEN

Katwijk Marketing verzorgt op diverse manieren promotie die tot doel heeft om meer bezoekers naar
Katwijk te trekken. Je kunt daarvan meeprofiteren door jouw bedrijf te presenteren via de kanalen
van Katwijk Marketing | VVV Katwijk | DIT! is Katwijk. Wij bieden daarvoor een aantal promotiepakketten aan. In de pakketten komen vijf elementen terug:
1. REPRESENTATIE
Voor de fysieke, telefonische en virtuele informatievoorziening zetten we de kanalen van Katwijk Marketing
in, bijvoorbeeld VVV Katwijk. Als extra optie (‘uitgebreide
representatie’) verzorgen we lobby en bieden we onze
partners toegang tot ons netwerk, waartoe bijvoorbeeld
de gemeente, ondernemersverenigingen, VVV Nederland
en organisatoren van evenementen behoren. De invulling
is afhankelijk van het pakket dat je kiest.
2. WEBSITES & APP
Katwijk Marketing zet de volgende online kanalen in om
over jouw bedrijf te communiceren: vvvkatwijk.nl,
vvv.nl, bollenstreek.info en de VVV App. Als lid van
een aangesloten belangenvereniging heb je recht op
een standaardvermelding, maar een meer uitgebreide
individuele vermelding is ook mogelijk!
Wanneer je een pakket afneemt, communiceren we via
onze kanalen óók over evenementen die je organiseert.
3. DIT! IS VAKANTIE IN KATWIJK
Al jarenlang ontwikkelen we een overzichtelijke online
brochure met het complete overnachtingsaanbod
in Katwijk. Deze brochure versturen we op verzoek
aan potentiële bezoekers. Sinds 2017 maken we
ook een printversie van deze brochure, die de naam
‘Vakantie in Katwijk’ heeft gekregen. Alle locaties van
logiesverstrekkers die een pakket bij ons afnemen, zowel
particulier als commercieel, worden hierin opgenomen.

4. DIT! IS KATWIJK GIDS
In deze drietalige gids kun je je op verschillende manieren
presenteren aan de bezoekers en bewoners. Deze gids
wordt uitgegeven door ArtKatwijk. De DIT! is Katwijk
Gids is gratis verkrijgbaar bij lokale horeca, winkels en
VVV Katwijk en heeft een oplage van 16.000 stuks.
Je hebt de keuze uit drie standaard advertentieformaten:
- Advertentie: 1/3 pagina advertentie (tekst + foto)
- Advertentie: 2/3 pagina advertentie (tekst + foto)
- Advertentie: 1/1 pagina advertentie (tekst + foto)
5. DIT! IS KATWIJK KAART
Sinds enkele jaren geven we, samen met ArtKatwijk,
een gecombineerde lokale/regionale plattegrond uit.
Hierop presenteren we het toeristische en recreatieve
aanbod van Katwijk en omgeving op overzichtelijke wijze
aan bezoekers en bewoners. Denk bijvoorbeeld aan
attracties, maar ook aan fiets-, wandel- en vaarroutes in
de regio. Jouw locatie mag hierop toch niet ontbreken?
De DIT! is Katwijk Kaart is gratis verkrijgbaar bij lokale
horeca en regionale VVV kantoren en heeft een oplage
is 25.000 stuks. Een standaardadvertentie heeft het
formaat 48 x 30 mm. Of plaats een advertentie op de
omslag! Maatwerk is mogelijk.

SOORT PAKKETNAAM
PAKKET

PRIJS

REPRESENTATIE WEBSITE & APP

ALLEEN STRAND
ONLINE

€ 45

Standaard

50 woorden +
2 foto’s

DUIN

€ 85

Uitgebreid

80 woorden +
4 foto’s

PANBOS

€ 125

Uitgebreid

120 woorden +
5 foto’s + 2 video’s

BOULEVARD

€ 130

Standaard

50 woorden +
2 foto’s

1/3 pagina

SPINOZA

€ 160

Uitgebreid

80 woorden +
4 foto’s

1/3 pagina

CASTELLUM

€ 390

Uitgebreid

120 woorden +
5 foto’s + 2 video’s

1/3 pagina

COMBI

DIT! IS
DIT! IS
KATWIJK GIDS KATWIJK KAART

€ 100

1/3 pagina

DUINDOORN

€ 185

2/3 pagina

DISTEL

€ 255

1 pagina

ALLEEN HELM
PRINT

Let op: Je kunt ook een ander formaat advertentie kiezen.
De tarieven hiervoor zijn:
• Tweederde pagina Gids 			
€ 90
• Hele pagina Gids 				
€ 180
• Omslag Kaart 				
€ 1.200
Let op: Je kunt alleen een grotere advertentie kiezen in
combinatie met een van de online pakketten.

Standaardformaat
(30 x 48 mm)

Voor de onlinevermelding lever je zelf een wervende
tekst en foto’s aan. Het geven van een opdracht tot
adverteren in de gids of op de kaart kan tot 31 december
2017. Heb je specifieke wensen? Neem voor een
maatwerkoplossing contact op met ArtKatwijk via
(06) 13 36 72 22.
Al onze prijzen zijn exclusief 21 % BTW.

Heb je interesse in een verdergaande samenwerking? Wil je met ons mee naar de Vakantiebeurs of
50Plusbeurs, gezamenlijk adverteren in een magazine of deelnemen aan een van de acties binnen DIT! is
Katwijk? Neem contact met ons op voor meer informatie en tarieven, mail naar info@katwijkmarketing.nl.

KATWIJK MARKETING

VVV KATWIJK

DIT! is Katwijk

Burgemeester Koomansplein 1
2231 DA RIJNSBURG
info@katwijkmarketing.nl
071 303 07 07
www.katwijkmarketing.nl
facebook.com/katwijkmarketing
twitter.com/katwijkgastvrij

Koningin Wilhelminastraat 9
2225 AZ KATWIJK
info@vvvkatwijk.nl
071 407 54 44
www.vvvkatwijk.nl

DIT! is Katwijk is een merk van
Katwijk Marketing.
www.ditiskatwijk.nl
facebook.com/ditiskatwijk
twitter.com/Dit_is_Katwijk
instagram.com/ditiskatwijk
Volg DIT! is Katwijk ook op YouTube

