Cultuur Partnerpakket
Hilversum Marketing biedt culturele organisaties de mogelijkheid om partner te
worden voor een vast bedrag per jaar. Hiermee maak je specifiek gebruik van de
dienstverlening, kanalen en marketingmiddelen van Hilversum Marketing. Handig
voor het promoten van programmering, events en zichtbaarheid van de organisatie.
Bovendien word je member van het Citymarketing Netwerk Hilversum.

Items in fysieke Uitagenda Live Hilversum

De papieren Uitagenda verschijnt maandelijks en is gratis
te verkrijgen op 150 Hilversumse locaties en in een aantal
omringende gemeenten. Van de VVV, bibliotheek, horeca,
theaters, concertzalen, musea tot retailers. De oplage is
5.000 stuks.
•
Ontwikkeling fysieke maandelijkse Uitagenda
•
Opname van events in algemene content
•
Jaarlijks 2x advertentie op achterkant
•
Aanbieden van Uitagenda op jouw locatie aan
bezoekers (levering via Flyerman)

Items op website Live Hilversum

Livehilversum.nl is de bezoekerswebsite van Hilversum
waarin we thema’s als cultuur, media, winkelen en eten/
drinken uitlichten. De website heeft 125.000 bezoekers per
jaar.
•
Eigen organisatiepagina op livehilversum.nl
•
Opname events in online uitagenda livehilversum.nl
•
Verhuurmogelijkheden op livehilversum.nl (indien
aanwezig)
•
Jaarlijks 2x homepagepromotie
•
Periodieke vermelding in online themablogs
•
Periodieke vermelding organisatie en programmering
in online Uitmail

Items op social media Live Hilversum

Live Hilversum heeft 2.300 volgers op instagram en 1.500
volgers op facebook.
•
Periodieke vermelding organisatie en programmering
op social media
•
Aanwezigheid van mediateam Hilversum Marketing
tijdens on brand event(s) voor online feeds

En je krijgt nog meer ...
•
•

Periodieke vermelding organisatie en programmering
op social media.
Periodieke vermelding van cultureel
maatschappelijke programmering op out of home
middelen.

•
•
•
•
•

Ontwikkeling fysieke algemene/thema plattegronden
waar culturele partners in worden vermeld
Aanbieden van (gratis en betaalde) fysieke
plattegronden en routes op jouw locatie aan
bezoekers
Productie en uitvoering campagnes Live Hilversum
tbv algemene promotie van Hilversum
Zichtbaarheid van materiaal in VVV/Live Hilversum
Brandstore (flyers, posters van programmering etc.)
Partnergebruik stadsmerk Live Hilversum op eigen
middelen

Membership Citymarketing Netwerk Hilversum
Als member van het Citymarketing Netwerk Hilversum
draag je eraan bij om onze stad van creatieve makers
nog sterker te positioneren. Zodat Hilversum een gewilde
bestemming blijft om te wonen, werken en leven. Wij
houden je op de hoogte van nieuwe campagnes en
ontwikkelingen. Je wordt uitgenodigd voor inspirerende
bijeenkomsten met opinieleiders en andere members.

Aanleveren materiaal

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van
juiste informatie over programmering, events en eventuele
wijzigingen via info@hilversummarketing.nl. Alle middelen
zijn enkel toegankelijk op basis van beschikbaarheid en
redactionele vrijheid.

Kosten

De kosten voor het partnerpakket bedragen €2.500,- excl.
BTW per jaar.

Contact

Meer weten over het partnerpakket? Neem dan contact op
met Hilversum Marketing via info@hilversummarketing.nl.

