2018 - Totaalpakket deelname Struinen en Vorsen
€ 124,95,- incl 21% BTW per jaar voor min. 2 jaar
Als deelnemer van de stichting Struinen en Vorsen ontvangt u:
o

Tweejarige deelname aan Struinen en Vorsen. U ontvangt een vlag en deelnemers/qr-codebord
waardoor u herkenbaar bent als deelnemer van Struinen en Vorsen.

o

Gebruiksvriendelijke responsive website, waardoor bezoekers onderweg snel en makkelijk via de
smartphone, tablet en computer alle informatie kunnen binnenhalen. Gemiddeld 1000 bezoekers
per dag.

o

Uw eigen miniwebsite op de overkoepelende website van Struinen en Vorsen
(www.struinenenvorsen.nl). Bij definitieve aanmelding ontvangt u van Stichting Struinen en
Vorsen een handleiding waardoor u uw miniwebsite makkelijk kunt opstarten en zelf actueel kunt
houden. Onze webmaster helpt u graag als u vragen hebt.

o

Mogelijkheid om mee te doen aan de jaarlijkse BHV cursus.

o

Meeliften met GPS routes langs uw bedrijf. Er zijn inmiddels al meer dan 50 fiets- en wandelroutes
in het gebied gerealiseerd met qr-codes, die via de smartphone uitgelezen kunnen worden. Deze
routes kunt u ook op uw eigen website zetten.

o

Mogelijkheid om ism het routeteam uw eigen route te ontwikkelen en te digitaliseren voor uw
gasten.

o

De mogelijkheid om mee te liften met diverse promotiemiddelen en -activiteiten zoals
routegebonden recreatie (GPS-routes/ fietswandelkaarten), erfgoed (Oude Hollandse Waterlinie
arrangementen), streekproducten (Meet & Match, verkorte keten van bodem tot bord),
Verhalenplatform en Open Podium nog veel meer.

o

Meeliften met actieve promotiecampagnes op facebook (circa 1000 volgers) en via de website. U
kunt hier zelf items voor aandragen en diverse overkoepelende promotieactiviteiten (Fiets- en
Wandelbeurs Nederland en België, Seniorenbeurs en Groenehart.nl).

o

Ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief aan deelnemers om ze op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen rondom activiteiten van Struinen en Vorsen.

o

Gratis gebruik van; Tafels en banken, wanneer u incidenteel (grotere) groepen ontvangt,
professioneel koffiezetapparaat voor groepen, kachels/heaters.

o

Een netwerk van ruim 140 collega-aanbieders van plattelandstoerisme: jaarlijkse
deelnemersbijeenkomsten en uitwisselingsexcursie; de mogelijkheid om samen arrangementen te
verkopen; doorverwijzing door deelnemers naar u!

o

Annulering van uw deelname aan Struinen & Vorsen dient minimaal één maand vóór 1 januari van
het aankomende jaar schriftelijk of via email te worden ingediend. Geen annulering ontvangen
dan wordt uw deelname stilzwijgend verlengd.

Deelname formulier
Ja, ik word deelnemer van Struinen en Vorsen.
Ik betaal voor bovenstaand pakket per jaar,
totaal € 124,95,- incl. 21% BTW voor min. 2 jaar.
Deelnemergegevens tbv promotiemiddelen
(graag zo compleet mogelijk invullen)
Naam bedrijf……………................................................................................................
Contactpersoon ...........................................................................................................
Adres en Postcode……………………………………………………………………………………...
Plaats …………………………………………………………………………………………………….
Telefoon- en faxnummer ……………………………………………………………………………………
Emailadres……………………………………………Website………………………………………………….
Openingstijden ……………………………………………………………………………….
Deelnemersgegevens tbv. miniwebsite
Tekstje voor pop up op kaart: ± 200 karakters.
De eerste 100 karakters worden automatisch geplaatst; voor een voorbeeld, zie
http://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Een foto van de locatie/activiteiten deelnemer om als thumbnail te plaatsen, voorbeeld
http://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers

1.
2.
3.
4.

Datum,

Minimaal 2 foto”s
Voorkeur liggende foto’s met mensen erop!
Minimaal 2 mb, liefst groter
Rechtenvrij.

Handtekening,

…………………………………………………………………………………………………………………

Graag terugsturen naar (mag ook inscannen en via de mail): secretariaat Struinen en Vorsen,
Gerda Vendrig, Mastwijkerdijk 7, 3417 BP Montfoort. Tel.: 0348-472548,
e-mail: secretaris@struinenenvorsen.nl

