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De Land van Cuijk Ballon is misschien wel het
opvallendste promotiemiddel van het Land van Cuijk.
Afgelopen jaar heeft Pierre Bos (rechts op de foto)
namens Visit Land van Cuijk de handtekening gezet

VOORWOORD

onder een nieuwe driejarige overeenkomst met Paschal
Noor, eigenaar van de Land van Cuijk Ballon.

In 2022 hebben opnieuw meer verblijfsgasten en dagjesmensen
het Land van Cuijk bezocht. Dat blijkt uit een recente enquête
onder toeristische ondernemers en organisaties in onze regio.
Bijna 90% van de respondenten geeft aan dit jaar meer of even-

en organisaties die initiatieven, ondernemers en vrijwilligers

veel bezoekers te hebben ontvangen.

samenbrengen en tot (extra) bloei laten komen.
En ja, ook wij dragen ons steentje bij…

Voor sommige van hen is 2022 al het derde achtereenvolgende
‘plusjaar’. Het laat zien dat de toeristische sector -en daarmee

We moeten nú doorzetten. Verder gaan op de weg die we

de betekenis ervan voor het Land van Cuijk- blijft groeien. Dat is

met elkaar hebben ingeslagen.

niet alleen relevant voor de ondernemers en de organisaties die

Ik gebruik hier bewust de woorden ‘met elkaar’, omdat ik er

er hun boterham mee verdienen, maar ook voor alle anderen

steeds meer van overtuigd ben geraakt dat wij alleen maar

die profiteren van meer bezoek aan onze regio.

verder komen als wij het sámen doen.
Vandaar ook ons initiatief een community te starten. Een

Dat het Land van Cuijk door steeds meer toeristen wordt gezien

samenwerkingsverband van gelijkgestemden, die net als wij

als een aantrekkelijke reisbestemming, is te danken aan ons

inzien dat je door krachten te bundelen altijd succesvoller zult

allemaal. Aan de ondernemers, die zich met grote betrokken-

zijn.

én bevlogenheid blijven inzetten voor hun bedrijf en -steeds

Doe jij ook mee?

vaker- ook voor hun omgeving. Aan de gemeente Land van
Cuijk, die het belang van toerisme inziet en ook bereid is dat te

Pierre Bos

ondersteunen. Aan de lokale en regionale toeristische platforms

voorzitter Visit Land van Cuijk

SLUIT JE AAN BIJ
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TOERISMEPARTNERS
			LAND VAN CUIJK!

Geen
kosten
!

In ons nieuwste initiatief ToerismePartners Land van
Cuijk werken partijen (toeristische ondernemers en
organisaties, gemeente, platforms en maatschappelijke
partners) die belang hebben bij een sterke toeristische
sector samen om het Land van Cuijk nog beter te kunnen
promoten als een aantrekkelijke reisbestemming.

Heb je behoefte aan bijvoorbeeld meer kennisbijeenkomsten
of specifieke andere diensten en producten? In 2023 peilen

Deelname aan ToerismePartners Land van Cuijk is gratis.

we die behoefte en gaan we, samen met partners, eventu-

“Het gaat er ons om de betrokkenheid bij en de trots op

ele pluspakketten uitwerken. ToerismePartners kunnen die

onze mooie regio te vergroten”, zegt voorzitter Pierre Bos.

vervolgens tegen een gereduceerd tarief afnemen.

“Laten we ons er samen voor inzetten dat het Land van
Cuijk door toeristen en eigen inwoners wordt gezien als

Verwachten wij ook iets terug?

dé plek waar je wilt zijn.”

Ja.
Bij een community gaat het om samenwerken op basis van

Wat mag je verwachten als je ToerismePartner Land

wederkerigheid. Wij zien samenwerking als ‘geven en nemen’.

van Cuijk wordt?

Zodat we er samen beter van worden.

Voor veel ondernemers en organisaties wordt deelnemen

Wij verwachten dat jij ambassadeur van het Land van Cuijk

aan een community écht interessant als aan de samen-

wilt zijn. Dat jij bijvoorbeeld de promotiemiddelen van het

werking ook aantrekkelijke voordelen verbonden zijn.

Land van Cuijk aan jouw gasten aanbiedt en dat je op jouw
eigen website ook verwijst naar wat er in het Land van Cuijk

De voordelen op een rij:

te beleven valt.

✓ concrete invloed op onze plannen voor de promotie

Sámen versterken we het toerisme in het Land van Cuijk!

van toerisme in het Land van Cuijk;
✓ kosteloze deelname aan ons kennisprogramma SamenScholing (minimaal vier kennisbijeenkomsten in 2023);

Wil je geen ToerismePartner worden?
Geen probleem. Wij blijven jou uitnodigen voor onze bijeen-

✓ gratis deelname aan de Online Vakantiebeurs 2023;

komsten en voor deelname aan onze promotiemiddelen.

✓ 15% korting op jouw advertentie in het Fiets & Wandel-

Je blijft bovendien onze nieuwsbrief ontvangen.

boekje en/of de Vakantiekrant 2023;
✓ toegang tot onze fotobeeldbank;

Alleen: waarom zou je niet meedoen, zeker als je voordelen
afzet tegen… ja, tegen welk nadeel eigenlijk?

✓ voorrang voor jouw bedrijf als wij op verzoek van
influencers een programma voor een werkbezoek

Wat is ToerismePartners Land van Cuijk NIET?

samenstellen.

ToerismePartners is geen belangenbehartiger voor de
toeristische ondernemers en organisaties in het Land van
Cuijk. Die rol is én blijft weggelegd voor (branche)organisaties

Meld je
direct aan!

als HISWA-Recron, Koninklijke Horeca Nederland en SVR.
ToerismePartners richt zich uitsluitend op wat er voor nodig
is om het Land van Cuijk te laten ervaren als een
aantrekkelijke toeristische bestemming. Dat kan variëren van
het maken en verspreiden van promotiemiddelen tot en met
het helpen bij het ontwikkelen van nieuw toeristisch aanbod.

RESULTATEN ONLINE VAKANTIEBEURS 2022
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Beursbezoekers: 			

15.252 (+50% tov 2021)

Gemiddeld bezoek per dag:

100

Meeste bezoekers uit: 		

Brabant en Zuid- en Noord-Holland

Bereik Facebookcampagne:

262.000 | 12.351 kliks

Welkomstpakketten: 		

794 verstuurd

ONLINE
VAKANTIEBEURS Gnraamteis vdoeoerlpartner
s!
2023

Wat doen we in 2023 anders?
We hebben in de afgelopen twee jaar veel geleerd over
hoe bezoekers naar onze Online Vakantiebeurs komen
en wat ze daar komen doen.
In 2023 maken we de beurs interactiever. Dat doen we
samen met de deelnemende bedrijven en organisaties.
De beurs krijgt een eigen gastvrouw, die bij het openen
van de beurspagina de bezoekers welkom heet.
De deelnemers aan de beurs stellen we in de gelegenheid om ‘persoonlijker contact’ te maken met de
bezoekers, zonder dat het de ondernemers veel extra

Van 1 februari tot en met 1 juli 2023 organiseert
Visit Land van Cuijk de derde Online Vakantiebeurs:
www.vakantieineigenlandvancuijk.nl.
Het Land van Cuijk is nog steeds de enige toeristische
bestemming in Nederland die een eigen digitale
vakantiebeurs houdt.

tijd kost. Wij stemmen vooraf met alle deelnemers af
hoe zij zich op de beurs kunnen presenteren.
Verder vervangen we het Welkomstpakket van afgelopen jaar door een Voorpretpakket. Wij willen de
aanvragers van een pakket niet alleen laten zien hoe
mooi het is in het Land van Cuijk, maar ze ook alvast de
voorpret van een eventueel bezoek aan onze regio laten

De beurs is vijf maanden lang, 24 uur per dag, te bezoeken. Het is het perfecte online podium voor toeristische organisaties en ondernemers, die zich laagdrempelig willen presenteren aan potentiële bezoekers.

beleven.
Wat verder nieuw is? Wij brengen géén kosten in
rekening voor onze ToerismePartners Land van
Cuijk. Deelname aan de Online Vakantiebeurs is voor
hen GRATIS! Op pagina 3 van dit magazine lees je hoe je,
eveneens kosteloos, ToerismePartner Land van Cuijk
wordt.

Aanmelden
Meld je aan door voor 1 januari 2023 een mail te
sturen naar info@visitlandvancuijk.info
Wij nemen daarna contact met jou op
voor de verdere afstemming.

Wat kost deelname?
ToerismePartner Land van Cuijk 		

gratis!

Niet-partners				€ 100

FIETS- EN
WANDELBOEKJE
HET BEST
GEWAARDEERDE
PROMOTIEMIDDEL
Ons best gewaardeerde promotiemiddel is, zo blijkt
uit de enquête die wij in het najaar van 2022
hebben gehouden, het Fiets & Wandelboekje.
Het kreeg een 8,1 als gemiddeld cijfer.
Wij hebben dus geen reden om het Fiets & Wandelboekje te vervangen of er veel aan te veranderen.
Ook in 2023 wordt het een handzaam boekje met
vooral veel fiets- en wandelroutes. Verreweg de
meeste routes lopen langs bestaande knooppunten.
Ze hebben verschillende lengtes (van kort naar lang)

de advertentietarieven. Op pagina 3 van dit magazine

en thema’s en zijn over het hele Land van Cuijk ver-

lees je hoe je, kosteloos, ToerismePartner Land van

spreid. Alle routebeschrijvingen worden begin 2023

Cuijk wordt.

geactualiseerd. Waar nodig worden routes vervangen
door nog betere of mooiere.

		ToerismePartner niet-partners
achterpagina

€ 290,00		

€ 350,00

Het Fiets & Wandelboekje 2023 komt rond 1 februari

1/1 pagina

€ 240,00 		

€ 275,00

beschikbaar. De oplage is, net als vorig jaar, 15.000

1/2 pagina

€ 152,50 		

€ 175,00

exemplaren. Er komt ook een digitale versie beschikbaar die je, bijvoorbeeld als bijlage bij een boekings-

Ter vergelijking: de tarieven liggen voor onze partners,

bevestiging, naar toekomstige bezoekers kunt sturen.

ondanks de gestegen drukwerkprijzen, gemiddeld 10

Wil je graag (weer) Fiets & Wandelboekjes aan jouw

euro lager dan in 2022!

gasten uitgeven? Begin 2023 laten wij via onze
wekelijkse nieuwsbrief weten hoe en wanneer wij de
boekjes gaan verspreiden.
Wil je fietsers of wandelaars bij jou laten pauzeren?
Adverteer in het Fiets & Wandelboekje 2023
Net als in voorgaande jaren is het mogelijk te
adverteren in het Fiets & Wandelboekje.
ToerismePartners bieden wij een korting van 15% op

Wil je adverteren?
Stuur voor 1 januari 2023 een mail naar
info@visitlandvancuijk.info
Wij nemen daarna contact met jou op voor
de verdere afhandeling.

VAKANTIEKRANT 2023

Adverteer ook in de Vakantiekrant 2023!
Net als in voorgaande jaren is het mogelijk te
adverteren in de Vakantiekrant. Adverteren is
interessant voor horecagelegenheden en bezienswaardigheden, die graag de vakantiegangers, die deze
zomer in het Land van Cuijk zijn, willen ontvangen.
ToerismePartners bieden wij een korting van 15% op de
advertentietarieven. Op pagina 3 van dit magazine lees
je hoe je, kosteloos, ToerismePartner Land van Cuijk
wordt.
		ToerismePartner niet-partners

WE LOKKEN ZE
DE TENT UIT

achterpagina

€ 415,00 		

€ 475,00

1/1 pagina

€ 370,00 		

€ 425,00

1/2 pagina

€ 217,50 		

€ 250,00

1/4 pagina

€ 152,50 		

€ 175,00

horecapagina

€ 65,00 		

€ 75,00

(1/8 pagina)
Ter vergelijking: de tarieven liggen voor onze partners,
ondanks de gestegen drukwerkprijzen, gemiddeld 5 tot

Zoals in afgelopen jaren brengen we ook deze zomer

10 euro lager dan in 2022!

een Vakantiekrant uit. De Vakantiekrant biedt
vakantievierders een goed overzicht van wat er in
de zomermaanden van 2023 in het Land van Cuijk
te beleven valt. De Vakantiekrant wordt verspreid
via de verblijfsaccommodaties in de regio, de vele
Toeristische Informatiepunten en een aantal openbare gelegenheden.
Met het uitgebreide overzicht van wat er te doen is in
het Land van Cuijk willen we vakantiegangers letterlijk ‘uit de tent lokken’. We willen zowel de bezoekers
van buiten de regio als ook de eigen inwoners in beweging brengen om tijdens hun vakantie ook andere
plekken in het Land van Cuijk te ontdekken.
De Vakantiekrant telde afgelopen jaar 28 pagina’s,
gedrukt op krantenpapier en in het formaat A3.
De definitieve oplage is nog niet bepaald, maar wordt
waarschijnlijk 10.000 exemplaren.

Wil je adverteren?
Stuur voor 1 januari 2023 een mail naar
info@visitlandvancuijk.info
Wij nemen daarna contact met jou op voor
de verdere afhandeling.

Speciale actie horeca
Wij begrijpen dat het voor veel horecabedrijven nog steeds geen gemakkelijke tijd
is. Om die reden herhalen we onze
succesvolle actie van de afgelopen twee
jaren, waarbij we restaurants en cafés in
het Land van Cuijk de mogelijkheid bieden
om voor een scherp geprijsd tarief (€ 65,00)
een advertentie te plaatsen in de Vakantiekrant. Meer weten? Neem contact met
ons op via info@visitlandvancuijlk.info
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E-LEARNING OVER LAND VAN CUIJK
De e-learning over het Land van Cuijk is vernieuwd. De gratis training, ontwikkeld in
samenwerking met de provinciale marketingorganisatie VisitBrabant, is bedoeld voor
iedereen die zijn of haar kennis over toeristisch Land van Cuijk wil vergroten. Bijvoorbeeld
voor ondernemers en receptiemedewerkers die hun gasten willen vertellen wat er in
het Land van Cuijk te beleven valt. In niet meer dan een half uur worden de deelnemers
meegenomen door en langs de toeristische bezienswaardigheden van het Land van Cuijk.
Aan het einde van de training volgt een toets met tien vragen. Wie er minstens zes goed
heeft beantwoord ontvangt, via mail, een oorkonde.
De e-training is te vinden op elearning.visitbrabant.com. De training kan op elk moment
van de dag én op elke plek worden gedaan. Het enige wat van deelnemers wordt
gevraagd is een (gratis) inlogaccount aan te maken.

SOKKELTOCHT WORDT GRATIS
Twee jaar geleden hebben we, samen met het communicatiebureau Di-visie, de
Sokkeltocht geïntroduceerd, een serie van drie wandelingen langs ‘helden op sokkels’.
De tochten lopen door de stad Grave, langs het water van De Kuilen in Mill en door de
bossen van Overloon. Onderweg vervul je opdrachten die cijfers en letters opleveren voor
een unieke code. Heb je de code(s) gekraakt, dan maak je kans op een leuke prijs.
Vanaf 1 januari 2023 kunnen de wandelingen gratis worden gedownload. Voorheen kostten de drie speurtochten samen € 7,50. Bovendien kunnen voortaan de unieke Land van
Cuijk Heldensokken ook worden aangeschaft als je geen Sokkeltocht wandelt.
www.sokkeltocht.nl

GROETERS DIGITAAL BOEKEN
Sinds de zomer van 2022 is het mogelijk digitaal te reserveren voor groeteractiviteiten
(wandelingen, fietstochten en rondleidingen) in het Land van Cuijk. Op de website
rondleidingen.landvancuijk.nl staat een overzicht van alle groeteractiviteiten, met
vanaf het voorjaar de data waarop ze plaatsvinden én hoe ze eenvoudig geboekt
kunnen worden.
Alle activiteiten worden begeleid door lokale gidsen, ook wel ‘groeters’ genoemd. De
gidsen zijn vrijwilligers die de omgeving op hun duimpje kennen en zo de deelnemers
kunnen meenemen naar plekken waar zij anders wellicht niet zouden komen. Met veel
plezier én passie vertellen zij onderweg de vaak unieke verhalen die verbonden zijn
aan de locaties en gebouwen die worden bezocht. De meeste groeteractiviteiten zijn
gratis. Soms wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd.

5 TIPS VOOR GEBRUIK SOCIALE MEDIA
1
2
3
4
5

Ben je op zoek naar een handige planningstool? Probeer Business Suite van Facebook;
Heb je leuke ideeën? Sla ze op en werk ze uit. Laat er geen gras over groeien;
Gebruik geen hashtags op Facebook;
Doe voor andere sociale media eerst onderzoek naar wat relevante hashtags zijn;
Wissel foto’s en video’s met elkaar af.

Meer over deze social media tips? Lees verder op
www.visitlandvancuijk.info/tips/5-tips-sociale-media/

Heb je vragen
of wil je iets
met ons delen?
Bel of mail ons!

Ook in 2023 zijn Erik Jansen en Suzanne van Alem,
beide voor twee dagen per week, werkzaam voor
Visit Land van Cuijk.
Heb je vragen of wil je iets (activiteiten, ideeën, bijzondere
mijlpalen of relevante berichten in de pers) met ons delen?
Laat het ons weten via info@visitlandvancuijk.info

www.visitlandvancuijk.nl

Het Inspiratiemagazine 2023 is een uitgave van Visit Land van Cuijk
Oplage: 250 ex | Teksten: Visit Land van Cuijk | Vormgeving: Cybox internet & communicatie

