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Wil je in aanmerking komen voor een vermelding
op de website toerisme.groningen.nl en in de
Stadsgids en/of het Magazine Groningen? Op deze
pagina lees je wat de mogelijkheden zijn.

ZET JEZELF
OP DE KAART
Marketing Groningen is hét
bureau voor de toeristische
marketing van Groningen.
De belangrijkste taak: het
promoten van de stad en
de provincie.
Word lid!
Door lid te worden van Marketing Groningen kun je tegen
een aantrekkelijk tarief participeren in de producten die ter
promotie van Groningen worden ontwikkeld. Jouw bedrijf
mag toch niet ontbreken op toerisme.groningen.nl? De website
trekt jaarlijks meer dan 1.000.000 unieke bezoekers en wordt
in iedere campagne en uiting van Marketing Groningen
aangehaald.
Of wat dacht je van het Groningen Magazine en/of de
Stadsgids? In deze brochure vind je alle mogelijkheden
die Marketing Groningen biedt om jouw bedrijf op de
kaart te zetten.

ONLINE

OFFLINE

toerisme.groningen.nl

Stadsgids

Wanneer je voor een online vermelding kiest, krijg je voor
€ 95, - (excl. BTW) een uitgebreide vermelding op toerisme.
groningen.nl. De NAW-gegevens, het telefoonnummer, de
link naar je website, e-mailadres en de precieze locatie van
jouw bedrijf worden weergegeven. Daarnaast kun je een
bedrijfsbeschrijving van maximaal 100 woorden én 3 foto’s
aanleveren. Ook kun je extra eigenschappen en faciliteiten
toevoegen en bestaat de mogelijkheid om je bedrijf in
meerdere categorieën op te laten nemen.

Voor € 250, - (excl. BTW) wordt je bedrijf opgenomen in
de Stadsgids. Dit levert je de volgende vermelding op:
een beschrijving van maximaal 100 woorden, 1 foto,
NAW-gegevens en een link naar je website.

€ 95, - (excl. BTW)
FACTS
toerisme.groningen.nl
Bezoekers: 1.000.000 unieke bezoekers per jaar
Promotie: in elke campagne en uitgave van Marketing
Groningen wordt verwezen naar toerisme.groningen.nl
Stadsgids
Stadsuitgave boordevol uitgaanstips.
Oplage: 65.000 (waarvan 25.000 Duits).
Formaat: A6 staand.
Omvang: 100 pagina’s.
Distributie: VVV-Groningen, participerende
bedrijven, arrangementen en persaanvragen.
Magazine Groningen
Oplage: 16.000
Distributie: wordt aangeboden via VVV-kantoren,
Boekhandels en via arrangementen en persaanvragen.

MEER INFORMATIE
& AANMELDEN
Wil je meer informatie of je bedrijf direct aanmelden?
Neem dan telefonisch of per mail contact op via
info@marketinggroningen.nl of bel 050 319 97 68.

De Stadsgids is al jaren een vast onderdeel van de
promotionele producten van Marketing Groningen. Het
compacte gidsje is zeer geliefd bij het winkelend publiek. Het
biedt de toerist alle informatie die hij/zij tijdens een bezoek
aan Stad nodig heeft! Van shopping tot musea en attracties,
van evenementen tot hotels en restaurants; elke categorie is
alom vertegenwoordigd. De Stadsgids wordt in een oplage
van 65.000 (waarvan 25.000 in het Duits) verspreid, via
VVV Groningen, participerende bedrijven, arrangementen
en persaanvragen, en is een ideaal middel om je bedrijf bij
bezoekers aan Groningen onder de aandacht te brengen.

€ 250, - (excl. BTW)
Magazine Groningen
Voor 50,- (excl. BTW) kan je bedrijf met 1 foto, NAW-gegevens
en website vermeld worden in het Groningen Magazine.
Het Groningen Magazine bevat actuele toeristische,
cultuurhistorische en landschappelijke onderwerpen in
stad en provincie en daarnaast praktische informatie, zoals
een evenementenkalender, plattegronden en adressen van
toeristische ondernemers. Het Magazine is vanaf het voorjaar
verkrijgbaar bij > 800 toeristische ondernemers, culturele
instellingen, musea, luchthaven en via de traditionele kanalen,
zoals de TIP en VVV-kantoren. Om ook de buitenlandse toerist
te kunnen inspireren zal ook Engels en Duits in het Magazine
worden opgenomen.

€ 50, - (excl. BTW)

