
	

	

Partnerpakketten Ede Marketing 
Voor de reguliere taken van Ede Marketing en voor de samenwerking met het toeristisch 
recreatieve bedrijfsleven hebben we een opzet gemaakt voor een aanpak partnerpakketten 
Vrijetijd Ede Marketing.  
 
1.   Basis pakket Vrije Tijd                 
Deelnemers dragen bij aan het bestaan van Ede Marketing en de verdere profilering van Ede. 
Ede Marketing biedt: 

● Informatie via regelmatige nieuwsbrieven over de ontwikkelingen in Ede, hoe is Ede 
in het nieuws en welke projecten en evenementen staan op de planning.  

● 3 keer per jaar informatiebrochures aangeleverd (o.a. evenementenkalender en 
algemene Ede brochure). Tot een maximum van 600 stuks. Daarna is er de 
mogelijkheid om voor kostprijs extra materiaal te bestellen.  

● 5 rechtenvrije foto’s van het bedrijf. 
● Een wervende tekst over het bedrijf geschreven door een tekstschrijver.  
● Uitnodiging voor de (netwerk) bijeenkomsten van Ede Marketing. 

 
Bijdrage € 275,- per jaar 

  
2.   Business pakket Vrije Tijd              
Deelnemers dragen bij aan het bestaan van Ede Marketing en de verdere profilering van Ede. 
Ede Marketing biedt: 

● Informatie via regelmatige nieuwsbrieven over de ontwikkelingen in Ede, hoe is Ede 
in het nieuws en welke projecten en evenementen staan op de planning.  

● 3 keer per jaar informatiebrochures aangeleverd (o.a. evenementenkalender en 
algemene Ede brochure). Tot een maximum van 1500 stuks. Daarna is er de 
mogelijkheid om voor kostprijs extra materiaal te bestellen.  

● 10 rechtenvrije foto’s van het bedrijf en plaatsing op www.bezoek-ede.nl 
● Een wervende tekst over het bedrijf geschreven door een tekstschrijver.  
● Vertaling van de tekst naar Engels en Duits en plaatsing op www.bezoek-ede.nl 
● Reviewmanagement: Doorplaatsing op websites zoals Tripadvisor/ Google/ 

reviewsites.  
● Uitnodiging voor de (netwerk) bijeenkomsten van Ede Marketing 
● Mogelijkheid tot deelname aan kennissessies, workshops en masterclasses.  

 
Bijdrage € 499,- per jaar 

 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
Aanmelden Partnerpakketten Ede Markering  
 
NAW gegevens:  
 
Organisatie / Bedrijf  
 
voorletters  
 
voornaam  
 
achternaam  
 
 
Adres  
 
Postcode  
 
E-mail  
 
Telefoonnummer  
 
 
Keuze pakket:  
 
Basispakket  
 
Businesspakket  
 
Datum van inschrijving  
 
 
 
Betaalgegevens:  
Naam tekenbevoegde Bankrekening staat op naam van Rekeningnummer (IBAN)  
 

Bovenstaande gegevens graag aanleveren via info@ede-marketing.nl 

 
 

 



	

	

 


