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Na het drukbezochte Vrijetijdscongres hebben we niet stilgezeten.
In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van onze plannen en
activiteiten tot de zomervakantie en leest u hoe u als ondernemer of
regio kunt aanhaken. Ook vragen we u alvast de datum voor onze
voorjaarsbijeenkomst te reserveren in uw agenda!

Save the date: Voorjaarsbijeenkomst 30 maart
Op donderdagmiddag 30
maart organiseren we voor u
een voorjaarsbijeenkomst
als start van het toeristisch
seizoen. Het thema van de
bijeenkomst is 'Routing' (o.a.
inhaken op fietsroutes,
subsidiemogelijkheid ANWB
Gastvrij, Meimaand
Fietsmaand). Daarnaast zal Michiel Rijsberman, gedeputeerde van
de Provincie Flevoland, een aantal nieuwe toeristische producten
lanceren. En uiteraard is er genoeg mogelijkheid om te netwerken.
Binnenkort ontvangt u de definitieve uitnodiging, maar zet 30 maart
alvast in uw agenda! Al direct aanmelden kan via deze link.

T. +31 (0)320 286755
info@toerismeflevoland.nl
www.toerismeflevoland.nl

Volg ons op

Special ANWB Water! doet u mee?
Tot en met de
zomervakantie gaan we in
Nederland op een aantal
manieren promotie maken
voor Flevoland. Onder
andere via een 3 pagina's
tellende reportage in de
special ANWB Water! van de ANWB (oplage 150.000) met daarbij
1/1 pagina advertentie. U kunt voor € 295,- aan de verschillende
campagnes deelnemen. Lees meer.

Promotie op de Duitse markt. Profiteert u mee?.
Toerisme Flevoland gaat net
als de afgelopen jaren actief
promotie maken in
Duitsland. Eén van de
activiteiten is deelname aan
de campagne 'Aktif
Radfahren' van NBTC
Holland Marketing, waarmee
ruim 4 miljoen potentiële
gasten worden bereikt. U
kunt voor € 500,- participeren in de diverse activiteiten. Lees meer.

Flevoland promotie in Vlaanderen. Haakt u
aan?
Toerisme Flevoland gaat
promotie maken voor
Flevoland in Vlaanderen.
Onder andere via een
dedicated e-nieuwsbrief met
een oplage van 456.000 in
samenwerking met NBTC
Holland Marketing. U kunt
voor € 350,aanhaken. Lees meer.

Overig nieuws
•
•

Meld u aan voor de 'Maand van de Watersport'
Veel animo voor 'Travel Trade Flevoland'

•
•
•

Flevoland een icoon in internationale campagne 'Nederland
Waterland'
Tips voor radio-item 'De Weekendagenda' bij Omroep
Flevoland
Even voorstellen...Amber Kokernoot

Toerisme Flevoland is de marketing- en promotieorganisatie voor toerisme en
recreatie in de provincie Flevoland. Haar activiteiten worden financieel mogelijk
gemaakt door Provincie Flevoland. Toerisme Flevoland is een bedrijfsonderdeel
van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv.
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