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Menukaart 2019 RMT 
Op verschillende manieren RMT inzetten voor je bedrijf, dat kan met de opties op de 
menukaart. Lees in de bijbehorende brochure alles over de verschillende mogelijkheden! 
 
Wil je dit ingevulde formulier, inclusief handtekening, mailen naar info@rmtnof.nl? 

 

Naam:  
 

Bedrijf:  
 

Email:  
 

Telefoonnummer:  
 

 

Producten Kosten Keuze/
aantal 

Adverteren en communiceren 

Website www.eropuitinfriesland.nl* (in drie talen) 

Naamsvermelding kaart (niet klikbaar) Gratis  X 

Naamsvermelding kaart (klikt door naar website ondernemer) €30,- per jaar  

Banner website op homepage en de agenda ( met doorklik) €100,- per maand 
 

 

Banner op een themapagina ( met online promotie) € 40,- per maand   

Vermelding met doorklik in blog op site met minimaal 2 keer 
social media post  

€ 25,- per blog  

Social media   

Delen post van onderneming ( informerend en conform 
voorwaarden en met @eropuitinnoordoostfriesland ) 

gratis X 

Social media support ( wij posten 5 verschillende berichten over 
jouw onderneming)  

€ 100,-  

Magazine** (in drie talen) 

Magazines voor gasten gratis  

Naamsvermelding in magazine  € 50,-  

Advertentie A4 €500,-  

Advertentie A5 €300,-  

Advertentie A6 €200,-  

Advertentie A7 €150,-  

Nieuwsbrief naar (potentiele) gasten – artikel ( aangeleverd, 
wij kunnen inhoud verzorgen tegen meerprijs) - 
introductieprijs 

€ 25,-   

Deelname actie:  Op maat  

Logogebruik Erop uit in Friesland Gratis   

Beeldmateriaal   

Toegang digitale beeldbank met HR beelden regio Gratis X 

http://www.rmtnof.nl/
file:///C:/Users/Liesbeth/Dropbox/Spin%20RMT/RMT/Aanklikmodel%20menukaart/info@rmtnof.nl
file:///C:/Users/Liesbeth/Dropbox/Spin%20RMT/RMT/Aanklikmodel%20menukaart/info@rmtnof.nl
http://www.eropuitinfriesland.nl/locaties/
http://www.eropuitinfriesland.nl/locaties/
https://www.eropuitinfriesland.nl/
https://issuu.com/hoogcontrast/docs/frysla__n_brochure_a4_wadden
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Voor gasten    

Magazine   

Fietsknooppuntenkaart  ( verkoopprijs € 3,50) € 1,-  
+ evt. 
verzendkosten 

 

Ecard “Groeten uit” via eropuitinfriesland.nl  Gratis  

ansichtkaartjes om weg te geven aan gasten  Tegen 
verzendkosten 

 

ansichtkaartjes om weg te geven met eigen bedrijfslogo 100 stuks € 30,-  
200 stuks € 35,- 
1000 stuks € 45,- 
+verzendkosten 

 

Via de website www.rmtnof.nl  /   zijn ook nog diverse middelen 
kosteloos te bestellen  

  

Lerend netwerk   

 

2x per jaar netwerkbijeenkomst (foldermarkt en bijpraatborrel 
of vergelijkbaar) 

Gratis X 

Cursus Duits, 5 avonden (via museum Dokkum) €75,-  

Cursus Engels, 5 avonden (via museum Dokkum)  €75,-  

Werksessies online promotie per keer €25,-  

Werksessies online 4 keer per jaar €75,-   

 

   

Totaal  €………,- 

*Uitgaande van 40.000 bezoekers per maand in het hoogseizoen + groei 
**Oplage NL 20.000, DUI 10.000 en ENG 3.000 ex. - beperkte plaats vol=vol 
 

 Ja, ik weet dat ik t.z.t. een totaalfactuur krijg voor alle producten die ik heb 
aangevinkt. 

 
Datum:       Handtekening:  
     

http://www.rmtnof.nl/
file:///C:/Users/Liesbeth/Dropbox/Spin%20RMT/RMT/Aanklikmodel%20menukaart/info@rmtnof.nl
http://www.rmtnof.nl/

