WAT VVV GEERTRUIDENBERG
VOOR UW EVENEMENT KAN
BETEKENEN…

Markt 46 – 4931BT Geertruidenberg
T: 0162 517689

E: info@vvvgeertruidenberg.nl

… HEEL VEEL!
Via deze folder willen wij u informeren over de
mogelijkheden die VVV Geertruidenberg u te bieden
heeft, wanneer u in de gemeente Geertruidenberg een
evenement* organiseert.

VVV WEBSITE
GRATIS
Zodra de datum en overige gegevens van een evenement
(locatie, prijzen, etc.) bekend zijn, kunt u deze gegevens
digitaal doorgeven aan VVV Geertruidenberg.
Het evenement wordt vervolgens op de
evenementenkalender van de eigen website:
www.vestingstadaandebiesbosch.nl geplaatst.
Evenementen van bovenlokaal belang komen in een
nationale databank en kunnen via die weg op de VVV NL
App en websites zoals www.vvv.nl en
www.beleefdebiesbosch.nl worden opgenomen.
FOLDERS / AFFICHES
GRATIS
Altijd kunt u folders van uw evenement ter distributie
neerleggen bij VVV Geertruidenberg.
In de publicatiekast buiten of op de posterwand binnen
kan een affiche van het evenement worden gehangen.
Hierbij geldt een voorbehoud i.v.m. beschikbare ruimte
en affiche grootte (maximaal A3 formaat)
VVV NIEUWSBRIEF
GRATIS
Elke maand brengt VVV Geertruidenberg een digitale
nieuwsbrief uit. Deze wordt per e-mail verstuurd naar
een groot aantal adressen en is vindbaar op onze
website. Uw evenement kan in de nieuwsbrief agenda
worden opgenomen.
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UITLEEN VVV FOLDERDISPLAY
GRATIS
VVV Geertruidenberg kan een folderdisplay aan u
uitlenen dat u een plaats kunt geven bij uw evenement.
Bij de display ontvangt u een aantal folders met
toeristische promotie voor de gemeente Geertruidenberg.
Daarnaast mag u ook eventuele eigen folders in de
display plaatsen. Informeer naar de voorwaarden.
VOORVERKOOP
Als op het evenement een voorverkoop of
voorinschrijving van toepassing is, kan dit door VVV
Geertruidenberg tegen 10% vergoeding verzorgd
worden.
FOLDER- EN/OF AFFICHE MAILING/DISTRIBUTIE
VVV Geertruidenberg kan voor u ook een maatwerk
mailing van folders of affiches verzorgen. Informeer naar
de mogelijkheden en kosten.
*N.B.
Het gaat om een evenement dat interessant is voor alle
inwoners van de gemeente Geertruidenberg en/of
regionaal of landelijk van belang is.
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NOG VRAGEN OF IDEEËN? LAAT HET ONS WETEN!
•
•
•

E: info@vvvgeertruidenberg.nl
T: 0162 517689
Markt 46 (zie voor openingstijden
www.vestingstadaandebiesbosch.nl /
www.vvvgeertruidenberg.nl)

VVV-PR-evenementen / november 2017
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