
 

 

 

Promoten van een evenement in Ede  
We krijgen regelmatig de vraag: hoe kunnen wij ons evenement promoten en wat kunnen 

jullie voor ons doen?  

 

Voor organisatoren die hun evenement in de gemeente Ede graag op meer plekken 

zichtbaar willen hebben heeft Ede Marketing een overzicht gemaakt van een aantal 

mogelijkheden waar geen of lage kosten aan verbonden zijn.  

 

Dit overzicht is bedoeld als handreiking aan organisatoren. De informatie in dit overzicht is 

verzameld en gecheckt in oktober 2020. Wij adviseren u om altijd de actuele informatie te 

checken bij de genoemde organisaties. Ede Marketing is niet verantwoordelijk voor het al 

dan niet opnemen van berichten door deze organisaties en/of eventuele consequenties.  

 

Er zijn nog meer mogelijkheden om een evenement te promoten. Stichting Ede Marketing zal 

workshops gaan organiseren om kennis hierover te delen. Houd de website www.ede-

marketing.nl in de gaten voor nieuws hierover.  

 

Via Stichting Ede Marketing - Bezoek-Ede.nl  

Vanuit de Bezoek-Ede site worden relevante evenementen doorgeplaatst naar de 

VisitVeluwe site. Ook wordt een selectie van evenementen doorgezet naar Recreatiekrant 

Veluwe en naar de Facebookpagina van Bezoek-Ede.  

Evenementen moeten minimaal twee weken tevoren digitaal aangeleverd worden om in 

aanmerking te komen voor plaatsing op de site.  

Website Bezoek-Ede: 

https://www.bezoek-ede.nl/evenementaanmeldformulier  

De belangrijkste voorwaarde is dat het evenement in de regio plaatsvindt en voor een brede 

doelgroep interessant is. Evenementen met een religieus of politiek karakter kunnen wij 

helaas niet opnemen. Heeft u nog een vraag over de aanmelding neem dan contact op via 

info@bezoek-ede.nl.  

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/bezoekede
https://www.bezoek-ede.nl/evenementaanmeldformulier
mailto:info@bezoek-ede.nl


 

 

 

Ede promotiemateriaal van Stichting Ede Marketing  

Ede Magazine plus agenda  

Consumentennieuwsbrief inclusief printbare agenda  

Lokale en regionale pers en evenementen agenda’s Edese Post  
Agendapunt: https://www.edesepost.nl/invoeragenda/invoer?city=Ede  

Voorwaarden:  

- Agendabericht voor de krant maximaal 140 

tekens  

- Agendabericht voor de website maximaal 3500 tekens  

Foto specificaties:  

- Vrij van rechten, of met schriftelijke toestemming van fotograaf  

- Bronvermelding is mogelijk  

- De foto mag gebruikt worden op internet en in de krant  

- Graag een liggende foto  

- Minimaal 200 kb  

Artikel/persbericht: 

https://www.edesepost.nl/nieuws/aanleveren Voorwaarden:  

- Bedenk een rubriek  

 - Bedenk een goede kop 

 - Voor de tekst heb je maximaal 20000 tekens  

(Gebruik hierbij de 5W- checklist: wie, wat, waar, wanneer en waarom)  

Foto Specificaties:  

- Vrij van rechten, of met schriftelijke toestemming van fotograaf 

- Bronvermelding is mogelijk  

- De foto mag gebruikt worden op internet en in de krant  

- Graag een liggende foto - Minimaal 200 kb  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

In de buurt ede  
Tips voor de redactie: https://indebuurt.nl/ede/tip-de-

redactie/  

Regio edities van De Gelderlander  
De Gelderlander - regio: Vallei redactie.vallei@gelderlander.nl  

De Gelderlander - Ede: redactie.ede@gelderlander.nl  

De Gelderlander algemeen: redactie@gelderlander.nl;  

Het verhaal http://www.hetverhaal-

veluwe.nl/template_5.php?menu_id=434 Tips voor de redactie: 

info@hetverhaal-veluwe.nl  

Bennekoms nieuwsblad  
Aanleveren persbericht/nieuws 

https://www.bennekomsnieuwsblad.nl/nieuws/aanleveren 

Voorwaarden:  

- Bedenk een rubriek  

- Bedenk een goede kop  

- Voor de tekst heb je maximaal 20000 tekens (Gebruik hierbij de 5W- checklist: wie, 

wat, waar, wanneer en waarom)  

Foto specificaties  

- Vrij van rechten, of met schriftelijke toestemming van fotograaf  

- Bronvermelding is mogelijk  

- De foto mag gebruikt worden op internet en in de krant  

- Graag een liggende foto  

- Minimaal 200 kb  

Agendapunt: 

https://www.bennekomsnieuwsblad.nl/invoeragenda/invoer?city=Bennekom 

Voorwaarden:  

- Agendabericht voor de krant maximaal 140 tekens 

- Agendabericht voor de website maximaal 3500 tekens 

Foto specificaties:  

- Vrij van rechten, of met schriftelijke toestemming van fotograaf  

- Bronvermelding is mogelijk  

- De foto mag gebruikt worden op internet en in de krant  



 

 

- Graag een liggende foto 

- Minimaal 200 kb  

Contact: redactie.wbn@dpgmedia.nl   

 
 

Lunterse krant:  
Contact: hderooy@introweb.nl  

In samenwerking met wegwies in Lunteren: Uitagenda: 

uitagenda@wegwiesinlunteren.nl  

Wegwies in Lunteren:  

Contact: 

contact@wegwiesinlunteren.nl  

Ede.nieuws.nl  
Bericht schrijven: https://ede.nieuws.nl/schrijf-je-

mee/  

Voorwaarden:  

● Max 1000 tekens (Gebruik hierbij de 5W checklist: Wie, wat, waar, wanneer en 

waarom)  

● Een titel, korte titel en sub-titel Foto specificaties:  

● Liggende foto 

● Minimaal 715x 408 pixels (16:9)  

●  Maximaal 5 mb 

● Zonder foto komt het artikel niet op de Home pagina, maar alleen in de 

desbetreffende categorie  

● Let op de Copyright. Zorg dat de foto vrij is van rechten. Eventuele claims 

worden teruggelegd bij de invoerder van het bericht.  

Glossy Benn  

Contactformulier: 

http://www.bennonline.nl/contact.html  

Ede Tv/ Ede Fm  
Contact: 

Redactie@omroepede.nl  

  

mailto:redactie.wbn@dpgmedia.nl


 

 

Omroep Gelderland:  
Agendatip: https://www.omroepgelderland.nl/contactagendatip 

Nieuwstip/Persbericht: https://www.omroepgelderland.nl/contactnieuwstip  

- Kan ook naar nieuwstip@gld.nl  

- Regelmatig persberichten? Zet persbericht@gld.nl op je perslijst.  

Recreatiekrant Veluwe  
Bereik: 100.000 per editie Niet commerciële activiteiten en evenementen kunnen 

gemeld worden bij de Recreatiekrant - redactie naar recreatiekrant@bdu.nl en/of 

redactie@streekverkenner.nl  

Voorwaarden  

- 5 weken voor het uitkomen van de krant  

- Bij voorkeur vergezeld met een foto van min. 500 KB  

Wilt u een gegarandeerde vermelding plaats een advertentie: 

https://www.streekverkenner.nl/recreatiekrant-2016/  

VERSCHIJNINGSDATA (6x per jaar)  

1. 29 maart 2021 (Pasen & meivakantie)  

Aanleverdatum: 22 februari 20201 

2. 10 mei 2021 (Hemelvaart & Pinksteren)  

Aanleverdatum: 5 april 2021 

3. 14 juni 2021 (begin zomervakantie)  

Aanleverdatum: 10 mei 2021 

4. 19 juli 2021 (midden zomervakantie)  

Aanleverdatum: 14 juni 2021 

5. 16 augustus 2021 (einde zomervakantie)  

Aanleverdatum: 12 juli 2021  

7. 11 oktober 2021 (eind zomervakantie)  

Aanleverdatum: 6 september 2020  

Uitgeverij nieuwe veluwe:  
Nieuws persberichten, aankondigingen en tips: Ria Dubbeldam: redactie@nieuweveluwe.nl  

 

  



 

 

Buitenreclame in de gemeente Ede  
Hoffmann Outdoor verzorgt de A0 borden in de gemeente Ede. Voor evenementen kan dit 

een aantrekkelijke promotiemogelijkheid zijn. De gemeente Ede heeft speciale tarieven 

afgesproken voor non-profit organisaties.  

Deze tweezijdige reclamedisplays (ook wel 2-Signs of A0-reclamedisplays genoemd) zijn op 

strategische locaties gemonteerd aan de lichtmasten langs de belangrijke wegen. Meld wel 

minimaal 8 weken tevoren aan om een plek tegen het non-profit tarief te kunnen krijgen 

(onder voorbehoud van beschikbaarheid).  

Seriegrootte  

De Citydisplays worden te huur aangeboden in series bestaande uit 15, 25 en 30 

Citydisplays.  

Plaatsingsduur en startdag  

Buitenreclame campagnes worden geplaatst voor 7 dagen of een veelvoud hiervan. 

Campagnes starten op dinsdag. Posters moeten minimaal twee weken tevoren aangeleverd 

worden in Groningen. Hoffmann kan ook het printen van A0 posters verzorgen.  

De tarieven hiervoor zijn als volgt  

4x A0 posters voor € 15,00 

6x A0 posters voor € 22,00 

10x A0 posters voor € 35,00  

20x A0 posters voor € 64,00  

 

Aanvullende bepalingen  

Tarief A: 

Campagnes ter promotie van tijdelijke sociaal-culturele en maatschappelijke evenementen 

zonder winstoogmerk, welke georganiseerd worden door lokale verenigingen en stichtingen. 

Het evenement dient in Ede gehouden te worden en mag geen betrekking hebben op een 

commercieel merk of product en mag niet gericht zijn op bedrijven. € 1,90 per Citydisplay per 

dag.  

Campagnes van tariefgroep A hebben tot 8 weken voor plaatsing voorrang op campagnes 

van tariefgroep B en C.  

Voor meer informatie en reserveringen: 

https://hoffman.info/  

https://hoffman.info/

