
Wij onderscheiden ons van andere distributeurs door het aanbieden van een compleet marketingprogramma

inclusief ondersteunende website. Zo staat jouw bedrijf nu al gratis op onze website folderdistributieheuvelland.nl. 

Buiten de campings, hotels en vakantieparken staan onze displays ook in grote retailbedrijven, zoals Albert Heijn, 

HEMA, Jan Linders, PLUS  Supermarkt en Jumbo. Op deze wijze bereiken wij ook het gehele jaar de lokale inwoners. 

Een compleet pakket

Tarieven alleen opslag en verzendservice (bij geen deelname aan folderdistributie programma)  

De folderdisplays zijn geschikt voor 2 formaten folders.
A6 Din lang (b98 x h210mm)
A5 portret (b148 x h210mm)

Tarieven bij deelname aan folderdistributie programma

Folderverspreiding regio Heuvelland - per maand per locatie
Folderverspreiding voorkeuze postcodegebied binnen Heuvelland - per maand per locatie
Extra folderronde regio Heuvelland per locatie

Opslag en beheer folders
Folders bestellen via website, whatsapp of mail

Opslag en beheer folder
Folders bestellen via website of mail

 

�  1,95              � 1,85                � 1,75
�  2,25              � 2,15                � 2,05
�  1,95

Gratis*
Gratis*

  
� 9,00 per maand
� 3,50 per folder

  

 

(*) Alleen leveringen binnen regio Heuvelland.
Prijzen zijn excl. BTW. 
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Citychimp BV       085-3015956     06-54363500    info@visitheuvelland.nl    www.folderdistributieheuvelland.nl   

Ook verspreiding specifiek per postcodegebied voor lokale promotie    

Voor bedrijven die enkel lokaal willen verspreiden, bieden wij de mogelijkheid om per postcodegebied te laten 

distribueren. Dit maakt het dan ook mogelijk om bijvoorbeeld een evenement voor een korte periode te promoten.    
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Een product van CityChimp.nlinformeert bezoekers

Folderdistributie 
Heuvelland.nl

Tarieven 2022

Exclusieve folder levering van toeristisch-recreatieve bedrijven uit de regio Heuvelland

gegarandeerde optimale vulgraad van de folderdisplay, waardoor jouw folder altijd zichtbaar is

Voorraadbeheer en verspreiding door Folderdistributie Heuvelland

Extra toeristische informatie beschikbaar op de websites visitheuvelland.nl, folderdistributieheuvelland.nl en CityCimp.nl

Aan de voorzijde van ieder foldervakje een unieke QR-code die verwijst naar de website van het betreffende leisurebedrijf

Eenvoudig extra folders bijbestellen via folderdistributieheuvelland.nl

L evering van routemateriaal uit de folderserie 'Walk & Bike'

Méér dan alleen folders verspreiden

Unieke QR-code verwijst
naar leisure bedrijf 

vanaf 6
maanden

vanaf 8
maanden

vanaf 12
maanden

1per maandper locatie

v.a. .75

Duidelijke afspraken met onze folderlocatie houders

Om kwaliteit en continuïteit te waarborden maken wij met de locatiehouders van onze displays gebruik van een 

samenwerkingsovereenkomst, waarin staat dat wij verantwoordelijk zijn voor de vulgraad van de door ons geleverde 

displays.     


