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Basisbijdrage
Tarievensheet
Gemeente Druten en West Maas en Waal hebben de handen ineengeslagen voor de
streekmarketing van het Land van Maas en Waal. De streekmarketing wordt gecoördineerd 
en uitgevoerd door Stichting Bureau Toerisme met input en medewerking van de 
klankbordgroep bestaande uit diverse ondernemers en organisaties uit beide gemeenten. 
De streekmarketing is een aanvulling op de regionale en provinciale programma's vanuit 
Bureau Toerisme. Door deze verbinding kunnen we nog meer producten en promotie 
realiseren, voor zowel inwoners als recreanten.

Met de regionale basisbijdrage word je automatisch streekpartner. Je bent dan zowel zichtbaar op de 
website Landvanmaasenwaal als op Uitinderegio.nl. Als partner profiteer je van onderstaande voordelen 
en kun je meedoen aan de producten en diensten van Bureau Toerisme.

Je ondersteunt de streekpromotie van Land
van Maas en Waal;

1.

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

2.

Je bent direct zichtbaar op Uitinderegio.nl;3.

Je ontvangt de BT Update per mail met
informatie over de regio promotie, projecten,
trends & ontwikkelingen;

4.

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

5.

Mogelijkheid tot deelname en/of korting op 
deelname aan netwerkbijeenkomsten, 
workshops & inspiratiebezoeken;

6.

Mogelijkheid tot deelname aan nieuwe 
producten voor de regiopromotie, zoals het 
populaire Uit in de regio Magazine, de 
fietsroutekaart en meer;

7.

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

8.

Toegang tot kennisdocumenten, factsheets 
en toolkits;

9.

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

10.

€150,-excl. btw

Foto’s van jouw locatie of activiteit 
gemaakt door een professionele 
fotograaf. 10 foto’s welke geschikt 
zijn voor drukwerk en online.

€299,-
Professionele

                   f
otografie



Online bereik 2022

Uit in de regio Magazine
Het Uit in de regio Magazine is het grootste vrijetijdsblad van Midden-Nederland. 
De nieuwe editie komt in het eerste kwartaal van 2023 uit. Het magazine zetten 
we in voor landelijke promotie van onze mooie regio, gekoppeld aan meerdere 
themacampagnes. Een selectie van de mooiste thema’s komt voorbij; van 
bloesem tot oogst, van waterpret tot culturele uitstapjes. 

Wil je graag garantie van jouw publicatie in het magazine? En wil je zelf 
het formaat, tekst en beeld bepalen? Dat kan! Zie hier de tarieven.
Let op: de tarieven zijn exclusief de basisbijdrage.

Advertentiemogelijkheden

∙  Oplage minimaal 50.000 stuks

∙  Minimaal 76 pagina’s boordevol inspiratie 

∙  Formaat a4 (210 x 297 mm)

∙  Publicatiemaand maart 2023

∙  Gratis te verkrijgen bij TOP’s, infoposten, 
servicepunten en partners

∙  Gratis te bestellen voor partners via 
bureautoerisme.nl/webshop

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

 *Vorig jaar partner? Informeer naar
de kortingsmogelijkheden!

Tarievensheet

Lijstvermelding met naam en website

Redactioneel item + foto

1/2 pagina redactioneel

1/1 pagina redactioneel

1/1 pagina advertentie

Specials op aanvraag

€   100,-

€   375,-

€   850,-

€   1625,-

€   2125,-

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Bereik social media:

6.323.348
Downloads Bloesem-

en Fruitalert-app:

42.500
Unieke bezoekers

websites:

384.000

Feiten & cijfers



landvanmaasenwaal.nl

landvanmaasenwaal.nl
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En we

zingen en we praten en we

lachen
allemaal
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Hier ken je ons van





088 6363 888
info@bureautoerisme.nl
www.bureautoerisme.nl

Regiopromotie
doe je samen

Meld je aan:
Bureautoerisme.nl/meedoen

Kijk hier voor alle informatie over de 
streekmarketing Land van Maas en Waal


