
PROMOTIE 2022
Tarievensheet
We nodigen ondernemers en organisaties van harte uit om ook 
in 2022 mee te doen aan de gezamenlijke regiopromotie en 
partner te worden van Stichting Bureau Toerisme. 

We versterken zo samen de regio’s de Betuwe, Bommelerwaard 
en het Land van Maas en Waal. We investeren je bijdrage o.a. in 
kennis, ontwikkeling, informatie en marketing.

Als partner kun je meedoen aan de producten en diensten van 
Bureau Toerisme en krijg je toegang tot het gehele online 
platform.

De voordelen van de basisbijdrage
€150,-
excl. btw

1. Je ondersteunt de streekpromotie van de 
Betuwe, Bommelerwaard en het Land van Maas 
en Waal op Uitinderegio.nl;

2.  Je bent direct zichtbaar met een uitgebreide 
publicatie op Uitinderegio.nl incl. foto’s, tekst, 
links en arrangementen;

3.  Je bent direct zichtbaar op Welkomindebetuwe.nl, 
Beleefbommelerwaard.nl* of  
Landvanmaasenwaal.nl;   

4. Je ontvangt ieder kwartaal de BT Update per 
mail met informatie over de regiopromotie, 
projecten, trends & ontwikkelingen;

5.  Je kan worden geselecteerd voor extra promo-
tie. Denk hierbij aan persreizen, fotografie, 
opname in online en offline media-uitingen; 

6. Mogelijkheid tot deelname en/of korting op 
deelname aan netwerkbijeenkomsten, work-
shops & inspiratiebezoeken;

7. Mogelijkheid tot deelname aan nieuwe produc-
ten voor de regiopromotie, zoals het populaire 
Uit in de regio Magazine, de fietsroutekaart en 
meer;

8.  Toegang tot de webshop voor het bestellen van 
magazines, fietslabels, routekaarten en meer;

9.  Toegang tot kennisdocumenten, factsheets en 
toolkits;

10.  Mogelijkheid tot opname in relevante apps (bijv. 
de populaire Bloesem en Fruitalert).

* De bijdrage is inclusief het partnerschap van Streekmarketing Bommelerwaard. Meer informatie: Beleefbommelerwaard.nl/b2b.

De kosten van de basisbijdrage zijn € 150,- (exclusief BTW) per jaar. 

Online bereik 2021
Unieke bezoekers websites  366.541
Facebook bereik 870.848
Unieke sessies Bloesem & Fruitalert 93.000

Paginaweergaven Bloesem & Fruitalert 757.400
Downloads Bloesem & Fruitalert 24.700
Instagram bereik 22.889

http://www.uitinderegio.nl
http://Welkomindebetuwe.nl
http://Beleefbommelerwaard.nl
http://Landvanmaasenwaal.nl
http://Beleefbommelerwaard.nl/b2b


Garantie bij adverteren
Wil je graag garantie van jouw publicatie in het magazine? En wil je zelf het formaat, tekst en beeld bepalen? Dat kan. 

Zie de tarieven. Let op; de tarieven zijn exclusief de basisbijdrage. 

Doe je weer mee? 
Dan horen we het graag via het aanmeldformulier zie 

www.bureautoerisme.nl/meedoen. Na je aanmelding 

nemen wij contact met je op.

Heb je naar aanleiding van ons aanbod nog vragen of heb 

je behoefte om het partnerschap persoonlijk af te 

stemmen? Neem dan gerust contact met ons op. 

088 6363 888

info@bureautoerisme.nl

www.bureautoerisme.nl

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Uit in de regio Magazine
Het Uit in de regio Magazine is met een oplage van 90.000 

exemplaren het grootste vrijetijdsblad van Midden-Neder-

land. De nieuwe editie komt in het eerste kwartaal van 

2022 uit. In 2021 was het Uit in de regio Magazine razend 

populair en is het magazine herdrukt waardoor er een 

oplage is behaald van maar liefst 120.000 stuks waarvan er 

72.500 stuks huis aan huis verspreid zijn.

 

Het magazine zetten we in voor landelijke promotie van 

onze mooie regio, gekoppeld aan meerdere thema-

campagnes. Een selectie van de mooiste thema’s komt 

voorbij; van bloesem tot oogst, van waterpret tot culturele 

uitstapjes. Het redactieteam vult het magazine met alle 

informatie, maar voor ondernemers zijn er diverse 

mogelijk heden om aan te haken.

Feiten & cijfers  
Uit in de regio Magazine
• Oplage 90.000 stuks in 2022

• 50.000 stuks huis aan huis te verspreiden in 

geselecteerde delen van Utrecht, Brabant, 

Zuid-Holland en Gelderland in 2022

• 76 pagina’s boordevol inspiratie

• Formaat A4 (210x297mm)

• Verschijning maart 2022

• Gratis te verkrijgen bij TOP’s, infoposten en 

ondernemers

• Gratis te bestellen door ondernemers voor eigen 

bezoekers via de webshop 

• Promotie van digitale versie via sociale media en 

online acties, bereik >150.000

Advertentiemogelijkheden 
Uit in de regio Magazine 
2022

• Lijstvermelding met naam en website € 75,-

• Redactioneel item + foto € 310,-

• 1/2 pagina redactioneel € 750,-

• 1/1 pagina advertorial € 1450,-

- Tekst en beeld vormgegeven in de stijl van 

 het magazine

- Vermelding ‘inspiratie bovenaan de pagina’

- Redactie redigeert aangeleverde tekst

- In samenspraak met redactie juiste beelden

  bepalen

- 1 proefronde

• 1/1 pagina advertentie € 1875,-

- Advertentie, kant en klaar aangeleverd volgens 

 specificaties 

• Specials op aanvraag

http://www.bureautoerisme.nl/meedoen
mailto:info%40bureautoerisme.nl?subject=
http://www.bureautoerisme.nl

