Kampen Marketing is de citymarketing organisatie van de stad
Kampen. De organisatie is in 2015 opgericht met als doel: al het moois
dat Kampen te bieden heeft voor het voetlicht brengen bij toeristen
en recreanten, inwoners en ondernemers.

Welke Kampen Marketing partnerpakketten zijn er?
• Vermelding als Kampen Marketing Partner op stad.kampen.nl
• Online bericht in advertorial-vorm op stad.kampen.nl (1x per jaar, 4 foto's en 200 woorden)

reacties van onze inwoners en bezoekers zijn dan ook erg positief. De inzet van goede marketing
levert uiteindelijk weer werk en inkomen op voor Kampenaren. Kampen is een hartelijke

• Link vanaf deze advertorial naar je website
• Caroussel-advertentie als partner op stad.kampen.nl (logo in wit/blauw)
• Promotie via social mediakanalen stad.kampen.nl (gegarandeerd 1x per maand)

Hanzestad. Een levendige stad mét historie, middenin in de IJsseldelta. Aan Kampen Marketing
de taak dit verhaal regionaal en nationaal bekend en bovenal herkenbaar te maken. Op dit

Offline

moment werken wij intensief samen met allerlei partijen om dit te realiseren en maken wij

• Promotie van Kampen Marketing via pers & pr

gebruik van diverse marketing en communicatie-instrumenten.

Wil je als ondernemer in de gemeente Kampen ook profiteren als
partner van Kampen marketing? Kies dan voor één van onze
partnerpakketten en doe mee want Kampen op de kaart zetten, dat
doen we samen!

• Beschikbaar stellen van medialijsten
• Toezending digitale nieuwsbrieven Kampen marketing
• Vermelding op evenementen kalender
• Vermelding op evenementen poster

op elk gewenst vlak
enthousiaste marketing professionals die je
bedrijf of organisatie.
verder kunnen helpen de marketing voor je
bij je advertorial of
Klop gerust bij ons aan voor bewegend beeld
berichten en
social media campagne, het schrijven van pers
inrichten en
webteksten, het bouwen van een website, het
erpen van een huisstijl
beheren van social media kanalen, het ontw
ial. Informeer naar de
tot campagne voeren via print, online en soc
te mailen naar
interessante mogelijkheden die er zijn door
team@kampenmarketing.nl.
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“Oude Raadhuis“

“Broederpoort“

“Kleinste huisje“
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€ 85,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 15,00

€ 1.020,00

€ 780,00

€ 420,00

€ 180,00

€ 935,00

€ 715,00

€ 385,00

€ 165,00

Netwerken en overige
• Je ontvangt een digitaal bestand van Kampen Marketing Partner logo

uit zes
Het Kampen Marketing campagneteam bestaat

“Bovenkerk“

Online

Wij vinden dat Kampen een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor ondernemers, een fijne stad is
om te wonen en ook voor veel recreanten en bezoekers inspiratie en ontspanning biedt. De

POPULAIR!
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Samen zetten we
Kampen op de kaart!

• Mogelijkheid tot gebruik maken van beeldmerk en beeldmateriaal Kampen Marketing
• Advies bij je eigen marketing
• Kampen Marketing spandoek, vlag of banier
• Uitnodiging voor het Kampen Marketing Partners event
• Uitnodigingen voor diverse evenementen

Investering per maand
Investering per jaar

Bij betaling in één keer de 12e maand cadeau!
*De genoemde bedragen zijn excl. BTW

