PARTNERPAKKETTEN 2020

Utrecht maakt de laatste jaren een sprong in omvang en kwaliteit. Utrecht wordt lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal herkend én erkend als een stad en regio waar het prettig wonen,
werken, studeren en recreëren is. Utrecht inspireert, verbindt, ontwikkelt slimme oplossingen en
biedt mensen en organisaties kansen om te groeien.
SAMENWERKING MET PARTNERS
De schaal en mentaliteit van Utrecht
maken dat samenwerking in het DNA van
de stad zit. Utrecht Marketing ambieert
samenwerking met elke partij die het
economisch, maatschappelijk en cultureel
klimaat van de stad wil versterken.
Partners van Utrecht Marketing dragen
allereerst bij aan de marketing van de stad
Utrecht. Daarnaast heeft iedere partner
de mogelijkheid gebruik te maken van
communicatiemiddelen. Het partnermodel
bestaat uit pakketten voor specifieke
doelgroepen. De pakketten zijn gericht
op vijf branches met daarbij behorende
doelgroepen.

1	Cultuur
2	Vrije tijd
3	Utrecht voor groepen
4	Travel Trade
5	Zakelijk

Partners kunnen deze pakketten voor een
vast bedrag per jaar afnemen als zij gebruik
willen maken van de dienstverlening en
marketingmiddelen van Utrecht Marketing.
5 DOELGROEPEN
Er zijn 5 verschillende partnerpakketten;
Cultuur, Vrije Tijd, Utrecht voor Groepen,
Travel Trade, Zakelijk. We adviseren graag
over het best passende pakket voor jouw
organisatie en doelstellingen.
SOORTEN PARTNERSHIPS
Naast dat partners bijdragen aan de marketing van de stad Utrecht hebben partners
de mogelijkheid om gebruik te maken van

bewoners en bezoekers
bezoekers en bewoners
organisatoren groepsuitjes
touroperators en busbedrijven
organisatoren congressen en zakelijke bijeenkomsten

aantrekkelijke promotie activiteiten. Er zijn
twee soorten partnerships: Basis en Plus.
Basispartners kunnen aanhaken op het
promotieplatform van Utrecht. Afhankelijk
van de branche waarin partners actief zijn,
worden de exacte communicatiemiddelen
gekozen die passen bij de doelgroep.
Pluspartners krijgen toegang tot extra promotiemogelijkheden om de organisatie en
activiteiten onder de aandacht te brengen.
Naast de intensiteit wordt er ook een
keuze gemaakt in branche: cultureel,
toeristisch of zakelijk. Dit om met de
juiste middelen de doelgroep zo effectief
mogelijk te benaderen.

PAKKET CULTUUR
Als Cultuurpartner ga je mee in de collectieve marketing van Utrecht
Marketing voor de stad Utrecht. Daarnaast wordt het culturele aanbod
van de partner gepresenteerd via diverse communicatiekanalen die
afgestemd zijn op de culturele sector en gericht zijn op in eerste instantie
bewoners en daarnaast bezoekers van de stad Utrecht.

PLUS € 1.600

Algemeen
• Bijdrage aan de marketing van de
stad Utrecht
• Toegang tot Utrechts Netwerk
• Toegang tot de online beeldbank
van Utrecht Marketing

Algemeen
Rapportages middelengebruik

Online promotie*
• Homepagepromotie
uitagendautrecht.nl
• Bedrijfspresentatie of plaatsing
van evenement in de agenda op
bezoek-utrecht.nl
• Tip in Uitmail, Kidsmail en/of
Festivalmail

Offline promotie*
• Tip/winactie DUIC krant
• Kidsmarketing (Kidsflyer en poster)
• Festivalladder (in DUIC krant en
UTKAlender)

Kennis & netwerk
• Uitnodiging cultuurmarketing
bijeenkomst
• Cultuurborrel
*Let op: alle middelen zijn enkel toegankelijk
op basis van beschikbaarheid en worden
geplaatst op basis van redactionele vrijheid.

Afnemers
culturele instellingen

BASIS
EXTRA’S+
PLUS

BASIS € 600

Offline promotie*
• Presentatie folder in de VVV
• Winactie UTKAlender

Doelgroep
bewoner en bezoeker

Online promotie*
• Advertorial op uitagendautrecht.nl, 1x
• Tip Trajectum website

Persondersteuning
Per partner en haar aanbod bespreekt
Utrecht Marketing de mogelijkheden
voor persondersteuning, zoals:
• Advies bij persontvangsten, i.e.
samenstellen persprogramma en
gastenlijst
• Advies over brede mediastrategie
Narrowcasting
Tip/item op de narrowcastingschermen op de volgende locaties:
HKU, Hoog Catharijne, Stadskantoor,
VVV, Universiteit Utrecht,
Hotel Mitland

MEER INFO OF PARTNER WORDEN?
Kim van Lierde
Accountmanager Cultuur
T 030 – 232 30 73
k.vanlierde@utrechtmarketing.nl

UTRECHTMARKETING.NL

PAKKET VRIJE TIJD
Als partner ‘Vrije Tijd’ ga je mee in de collectieve (bezoekers)
marketing van Utrecht Marketing voor (regio) Utrecht. Daarnaast
presenteert Utrecht Marketing de activiteiten van de partner
via diverse eigen communicatiemiddelen gericht op (potentiële)
bezoekers van de stad Utrecht.

BASIS € 400

PLUS € 600

Algemeen
• Bijdrage aan de marketing van
de stad en regio Utrecht
• Toegang tot Utrechts Netwerk
• Toegang tot de online beeldbank
van Utrecht Marketing

Online promotie*
• Homepagepromotie
bezoek-utrecht.nl
• Item in de nieuwsbrief van
Bezoek Utrecht

Online promotie*
• Bedrijfspresentatie of plaatsing
van evenement in de agenda van
bezoek-utrecht.nl
• Plaatsing van cultureel event op
uitagendautrecht.nl (indien van
toepassing)
• Social Media promotie
bezoek-utrecht.nl (indien van
toepassing)
Offline promotie*
• Beschikking over gratis
informatie- materiaal
• Presentatie folder in de VVV

Doelgroep
bewoner en bezoeker
Afnemers
gehele vrijetijdssector
BASIS
EXTRA’S+
PLUS

Persondersteuning
Per partner en haar aanbod
bespreekt Utrecht Marketing
de mogelijkheden voor
persondersteuning, zoals:
• Advies bij persontvangsten,
i.e. samenstellen persprogramma
en gastenlijst
• Advies over brede mediastrategie
Kennis & netwerk
• Uitnodiging themabijeenkomsten
• Branche- netwerkborrel

*Let op: alle middelen zijn enkel toegankelijk op basis van beschikbaarheid en worden geplaatst
op basis van redactionele vrijheid.

MEER INFO OF PARTNER WORDEN?
Kim van Lierde
Accountmanager Vrije Tijd
T 030 – 232 30 73
k.vanlierde@utrechtmarketing.nl

UTRECHTMARKETING.NL

PAKKET UTRECHT VOOR GROEPEN
Utrecht voor Groepen is hét marketinginstrument voor u als partner om
uw producten en activiteiten voor groepen onder de aandacht te brengen
bij de organisatoren van groepsuitjes. Middels actieve verkoopbemiddeling
en diverse promotiekanalen ontvangt Utrecht voor Groepen circa
1.000 aanvragen per jaar voor het verzorgen van groepsactiviteiten.

PAKKET € 400

Doelgroep
organisatoren groepsuitjes
Afnemers
restaurants, musea, rederijen
en aanbieders van verschillende
groeps- en buitenactiviteiten

Algemeen
• Bijdrage aan de marketing van de stad Utrecht
• Toegang tot Utrechts netwerk
• Toegang tot de online beeldbank van Utrecht Marketing
Online promotie
Bedrijfspresentatie op onze eigen website utrechtvoorgroepen.nl
Offline promotie
• Actieve verkoopbemiddeling van activiteiten*
• Advies bij het samenstellen van activiteiten
• Zichtbaarheid in de VVV
• Beschikking over gratis informatiemateriaal
* Over iedere boeking rekent Utrecht voor Groepen 10% commissie

MEER INFO OF PARTNER WORDEN?
Afdeling Utrecht voor Groepen
T 030 – 236 00 23
groepen@utrechtmarketing.nl

UTRECHTMARKETING.NL

PAKKET TRAVEL TRADE
De Travel Trade marktbewerking zorgt voor een actieve stimulans
bij touroperators om Utrecht en haar regio op te nemen in
reisprogramma’s. Door onder andere salesmissies, vakbeurzen,
mailings en kennismakingsbezoeken (FAMtrips) worden
reisorganisaties daartoe geïnspireerd.

Doelgroep
touroperators en busbedrijven
Afnemers
musea, hotels, attracties
BASIS
EXTRA’S+
PLUS

BASIS € 400

PLUS € 950

Algemeen
• Bijdrage aan de marketing van de
stad Utrecht en de regio Utrecht
• Toegang tot Utrechts Netwerk
• Toegang tot de online beeldbank van
Utrecht en de regio Utrecht

Offline promotie
• Uitgebreide vermelding in Travel
Trade manuals (NL, DE, EN)
• Presentatie-exemplaren Travel Trade
manual voor eigen gebruik
• Mee in mailings naar
touroperator- bestand
• Mogelijkheid tot folderpresentatie op
vakbeurzen
• Actieve leadbemiddeling op
touroperatormarkt
• Optie tot (betaald) aanhaken op
FAM-trips

Online promotie*
Bedrijfspresentatie
theheartofholland.com
Offline promotie*
• Beschikking over gratis
informatie- materiaal
• Inzet accountmanager voor
acquisitie van Utrecht op de
Travel Trade markt

*Let op: alle middelen zijn enkel toegankelijk
op basis van beschikbaarheid en worden
geplaatst op basis van redactionele vrijheid.

Online promotie*
• Item in de nieuwsbrief
• Uitgebreide bedrijfspresentatie
theheartofholland.com
Persondersteuning
Per partner en haar aanbod bespreekt
Utrecht Marketing de mogelijkheden
voor persondersteuning, zoals:
• Advies bij persontvangsten,
i.e. samenstellen persprogramma
en gastenlijst
• Advies over brede mediastrategie

MEER INFO OF PARTNER WORDEN?
Mandy Vermeer
Accountmanager Travel Trade
T 030 – 232 30 77
m.vermeer@utrechtmarketing.nl

UTRECHTMARKETING.NL

PAKKET ZAKELIJKE MARKT
Het Utrecht Convention Bureau (UCB) richt zich op de zakelijke markt.
Het UCB is een one-stop-shop voor organisatoren van nationale
en internationale vergaderingen, congressen en andere zakelijke bijeenkomsten.
Het biedt professioneel, kosteloos en onafhankelijk advies over de
mogelijkheden die Utrecht in de stad en de regio te bieden heeft op
het gebied van zakelijke evenementen.

PLUS € 950

Algemeen
• Bijdrage aan de marketing van
de stad en regio Utrecht
• Toegang tot Utrechts netwerk
• Toegang tot de online beeldbank
van Utrecht Marketing

Online promotie*
• 1x per jaar een item in de
nieuwsbrief (komt 4 keer per jaar,
zowel nationaal als internationaal)
• Extra vermeldingen via
sociale media kanalen
• Zichtbaarheid middels vermelding
in Venuefinder

Offline promotie
Gratis beschikking over promotie- en
informatiemateriaal van Utrecht

Afnemers
congreslocaties,
evenementenlocaties, hotels

BASIS
EXTRA’S+
PLUS

BASIS € 400

Online promotie*
• Partner van de Week vermelding op
de sociale media kanalen
• Bedrijfspresentatie
utrechtconventionbureau.nl en .com
• Onbeperkt nieuwsitems op de website

Doelgroep
organisatoren congressen
en zakelijke bijeenkomsten

Accountmanagement
• Leadbemiddeling
• Site-inspectie bemiddeling
• Actief aanbevelen van de partner
tijdens (inter-)nationale beurzen
en tijdens FAM-trips

Beursdeelname
Optie tot betaalde deelname
aan beurzen
*Let op: alle middelen zijn enkel toegankelijk op basis van beschikbaarheid en worden geplaatst
op basis van redactionele vrijheid.

MEER INFO OF PARTNER WORDEN?
Monique Andre de la Porte
Accountmanager Utrecht Convention Bureau
T 030 – 236 00 35
m.andredelaporte@utrechtmarketing.nl

UTRECHTMARKETING.NL

