KATWIJK MARKETING
PROMOTIEPAKKETTEN 2017

PARTICULIERE OVERNACHTINGSADRESSEN

PAKKETNAAM

PRIJS

WEBSITE & APP

DIT! IS KATWIJK GIDS

DIT! IS KATWIJK KAART

ANDREAS

€ 40*

50 woorden + 2 foto’s

-

-

Wil je de DIT! is Katwijk gids of kaart aan je gasten uitdelen? Bij het VVV kantoor kun je gratis een aantal exemplaren
ophalen!
* Met ingang van 2017 is Katwijk Marketing BTW-plichting. De bijdrage inclusief 21 % BTW bedraagt € 48,40.

Katwijk Marketing verzorgt op diverse manieren promotie die tot doel heeft om meer
bezoekers naar Katwijk te trekken. Je kunt daarvan meeprofiteren door jouw appartement,
vakantiewoning of zomerhuis te presenteren via de kanalen van Katwijk Marketing | VVV
Katwijk | DIT! is Katwijk. Wat doen we zoal:

1. REPRESENTATIE
Voor de fysieke, telefonische en virtuele informatievoorziening zetten we de kanalen van Katwijk Marketing
in. Via ons VVV kantoor en – in de wintermaanden –
telefonisch via Katwijk Marketing wijzen we gasten de
weg in de Katwijk, ook richting de diverse overnachtingsadressen!
2. WEBSITES & APP
Katwijk Marketing zet de volgende online kanalen in om
over jouw appartement/zomerhuis/woning te
communiceren: vvvkatwijk.nl, vvv.nl, bollenstreek.info en
de VVV App.
Er is ruimte voor jouw naam- adres-, en contactgegevens
en een wervende tekst van maximaal 50 woorden, plus
twee foto’s. De teksten kunnen ook in het Engels en
Duits geplaatst worden. Hiervoor worden geen extra
kosten berekend. Alle teksten (inclusief eventuele
vertalingen) lever je zelf aan, wij helpen je om je
vermelding zo informatief mogelijk te maken!
Om het onze potentiële bezoekers zo gemakkelijk
mogelijk te maken, willen we vanaf 2017 via de VVVwebsite boekbaar aanbod aanbieden. Het gebruik maken
van deze mogelijkheid is niet verplicht.

3. DIT! IS KATWIJK GIDS
In deze drietalige gids presenteren we het aanbod in
Katwijk aan de bezoekers en bewoners. Je kunt hierbij
denken aan bezienswaardigheden, restaurants en
evenementen. De gids is gratis verkrijgbaar bij lokale
horeca, winkels en het VVV Kantoor.
4. DIT! IS KATWIJK KAART
Sinds enkele jaren geven we 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. De DIT! is
Katwijk Kaart is gratis verkrijgbaar bij lokale horeca en
regionale VVV kantoren.
WAT KOST HET?
Het presenteren van jouw accommodatie via de kanalen
van Katwijk Marketing kost € 48,40 per jaar. Wil je
gebruik maken van de boekingsmodule? Dan brengen we
daarvoor € 10 extra in rekening.
Heb je interesse in een van onze commerciële pakketten,
of heb je meerdere locaties? Neem contact met ons op
voor een maatwerkoplossing!

KATWIJK MARKETING

VVV 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

