
partnerpakket MICE en Traveltrade

boven Amsterdam
partners

meetingsbovenamsterdam.com

boven Amsterdam
ontmoeten

exclusiefaktie-aanbodgeldig tot 30-11-2018

Holland boven Amsterdam biedt een unieke combinatie van authentiek Hollands landschap. Langs drie 
kusten omringd door de zee. Met oude en nieuwe natuurgebieden. Met zichtbaar en tastbaar historisch 
(wereld)erfgoed waar verleden, heden en toekomst bijna logisch in elkaar over gaan. Die contrastrijke 
combinatie maakt elk bezoek aan Holland boven Amsterdam steeds weer tot een nieuwe, verrassende 
beleving. Een verrijkende ontdekkingsreis die de bezoeker raakt en waarvan je altijd iets blijvends mee 
terug naar huis neemt.

traveltradebovenamsterdam.com



• Netwerkmeeting, eenmaal per jaar (programma met o.a. actuele informatie over de zakelijke leisure branche,
    kennis delen en uitwisselen)

• Uitgebreide vermelding op website:

 - meetingsbovenamsterdam.com / traveltradebovenamsterdam.com
 - meertalig:           (mogelijkheid tot vertaling tegen meerprijs)
 - webpagina met partnerkeurmerk Holland boven Amsterdam

• Deelname eigen flyer of brochure tijdens EventSummit (op 31 januari 2019)

• Vermelding partnerflyer tijdens beurs EventSummit

• Mogelijkheid tot deelname aan de Holland boven Amsterdam-straat met eigen balie*)

• Toegang en rechtenvrij gebruik van de Holland boven Amsterdam beeldbank

• Zakelijke nieuwsbrief 6 keer per jaar 

• Gebruik van de Holland boven Amsterdam huisstijl voor o.a.:
 - eigen advertenties, posters en overige printuitingen
 - websitevermelding
 - akties, evenementen e.a.

• Meeliften met AdWords-campagne en eenmaal een week een eigen advertentie
 - doorlink naar speciale webpagina voor partneraanbiedingen

• Tweemaal per jaar vermelding op Facebook & Instagram op basis van relevantie, campagnes en themalijnen 

*) hieraan zijn additionele kosten verbonden

Partners in Holland  
boven Amsterdam
profiteren van:

• de gezamenlijke  
    marketing investeringen 
    van 17 gemeentes in 
    Noord-Holland

• regionale, nationele 
    en internationale HBA 
    marketingcampagnes 

• het HBA-kennisnetwerk

• media kortingen door
    gezamenlijke inkoop

• actuele informatie en
    bezoekcijfers uit de 
    monitor vrijetijds- 
    economie

• ondersteuning d.m.v.
    PR materiaal en  
    activiteiten

• de NBTC-lijnen en 
    investeringen vanuit de
    Provincie NH

  1.450 km prima 
  onderhouden fietspaden

  100.000+ bedden

  13 vuurtorens   24 treinstations  52 km zandstrand13.000 hectare 
 bollenvelden

  3 VOC steden

  3 werelderfgoed
         locaties

         65 musea

8 steden

    congrescapaciteit 
  tot 2.500 personen 642.100 inwoners

  82 km2 duingebied 

   1.800 km dijken

    158
  molens

€ 500,-     excl. btw

exclusief

aktie-aanbod
geldig tot 

30-11-2018 Partnership + MICE & Traveltrade
dit combinatie partnership is een tijdelijke, exclusieve aanbieding, geldig tot 30 november 2018.

contact
Wilt u gebruik maken van het speciale aktie-aanbod en partner worden 
van Holland boven Amsterdam? Neem dan contact op met:
Jeroen Kor, Commercieel Manager DMO Holland Boven Amsterdam,
bel 06-24760593 of mail naar jeroen@hollandbovenamsterdam.com

boven Amsterdam
travel trade

Reisbranche • Groepsarrangementen • Tours & excursies
Travel Trade • Group packages • Tours & excursions
Reisebranche • Gruppenarrangements • Tours & Exkursionen

ontdekken
boven amsterdam

Bĳ zondere ontdekkingen zorgen voor blĳ vende herinneringen. Door de diversiteit in natuur en landschap blĳ ft Holland boven Amsterdam in elk 

seizoen het ontdekken waard. Van hoge duintoppen en uitgestrekte polders tot kleurige bollenvelden in het voorjaar en uitzichten op zee. Van de 

natuur fi ets je zo naar de oer-Hollandse steden en dorpen vol kunst en cultuur. Liever een actieve dag? Door het vele water en de verschillende 

kusten is het een perfecte bestemming om te kanoën, varen, zeilen, (kite)surfen en suppen. Je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt het doen 

in Holland boven Amsterdam.

Ook de kinderen zullen zich niet snel vervelen. Een bezoek staat garant voor een grote ontdekkingsreis door de natuur. Klimmen in de duinen, 

doe-, beleef- en ontdektuinen, stoere marineverhalen, exotische dierentuinen of een even leerzame als spannende tocht op de wadden.

Waar je interesse ook ligt, er is voor ieder wat wils. Laat je verrassen in authentiek Holland boven Amsterdam.

hollandbovenamsterdam.com

Vergaderen • Groepsactiviteiten • Congressen • Evenementen
Meetings • Incentives • Conferences • Exhibitions
Versammlungen • Gruppenaktivitäten • Kongresse • Veranstaltungen

boven Amsterdam
zakelĳ k ontmoeten

Amsterdam

tulpen
boven

tulpenbovenamsterdam.com

kleurrijke voorjaars
ontdekkingen

Maak kans op een 

heilikoptervlucht 

    voor twee.

win!

in de
kop     ontdek cultuur  

  in de kop 
van Noord-Holland 

ontdekdekop.nl

cultuur

Nieuwsbrief               advertenties                     social posts            brochures Mice en Traveltrade      meetingsboven amsterdam.com              outdoor campagnes (landelijk)           

bereikcijfers (1 feb. t/m 30 sept. 2018)

bezoekers HBA websites:

670.448
gemiddeld aantal bezoekers per dag:

2.800 (met uitschieters naar 5.000 per dag

AdWords en Display Nederland:

aantal kliks:                    349.241
vertoningen:         37.639.093

Duitsland en Belgie:

aantal kliks:                94.841
vertoningen:     1.318.552

unieke bezoekers HBA websites:

511.206




