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Toeristen laten genieten van de eigenheid van Noordoost Friesland.
Onze regio, waar je op adem komt, in één streek de wereld aan gebieden, streekjes
en gastvrijheid vindt. Waar mensen leven met het land en daar zuinig op zijn. Maar
waar ze ook de kwinkslag van hun humor en zelfspot door de dag vlechten.
RMT zorgt voor voorproefjes, zij vermarkt de regio voor en op vraag van toeristisch
ondernemers en in samenwerking met Merk Fryslan, de overige regio’s en andere
organisaties.
Als ondernemer kun je op in 2019 verschillende manieren meedoen en RMT voor je
laten werken. Een aantal faciliteiten is gratis, voor anderen wordt een vergoeding
gevraagd. En het mooie is: de gemeenten verdubbelen de bedragen die
ondernemers bij RMT besteden. Zo zet je niet alleen de commerciele mogelijkheden
van RMT in, je zorgt er ook nog voor dat wij met elkaar nog meer kunnen doen om
toerisme en recreatie te versterken en laten groeien!
Heb je een idee en staat dat niet in deze brochure? Laat het ons weten, dan kunnen
wij kijken of we hier invulling aan kunnen geven.
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2. Voor gasten
3. Lerend netwerk
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Adverteren en communiceren
Je bedrijf promoten kan op verschillende manieren bij RMT: op de website, via onze
social media kanalen, in het magazine en in de inspiratiemailings die we volgend
jaar uitbrengen.
Daarnaast organiseren wij enkele acties waar we prijzen aan verbinden. Ook hier
kun je aan meedoen. Door het beschikbaar stellen van prijzen of op een andere
manier die we samen bedenken. Op die manier wordt het een gezamenlijke actie en
zorgen wij voor extra promotie van jouw bedrijf.

Website www.eropuitinfriesland.nl (NE, EN, DU)
Inmiddels trekt de site zo’n 100.000 unieke bezoekers per jaar (2018). De site wordt
bezocht ter inspiratie, zowel voorafgaand als tijdens het verblijf. Ook is de site een
belangrijke bron voor inwoners. Wij voeren zowel doorlopend als tijdens acties online
marketingcampagnes uit om mensen naar het gebied te trekken.

Op de site zijn verschillende mogelijkheden:
1. Naamsvermelding kaart en lijst
( lijst begin 2019 beschikbaar)
Iedere ondernemer, attractie, horecagelegenheid en bezienswaardigheid wordt
kosteloos vermeld op https://www.eropuitinfriesland.nl/locaties/?a
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2. Naamsvermelding kaart en
lijst met link
Bovenstaande vermelding wordt
klikbaar zodat bezoekers direct op
jouw site terechtkomen.

3. Banners
Er zijn verschillende mogelijkheden om banners te plaatsen. Deze zijn groter, vallen
meer op, zijn in je eigen stijl en uiteraard klikbaar. Je kunt een banner aanleveren
volgens de specificaties. Heb je geen banner? Dan laten wij dat graag voor je
verzorgen tegen kostprijs.
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4. Content - vermelding in blogs
Wij schrijven veel blogs, tips en artikelen ter inspiratie. Dat wordt goed gelezen door
mensen die vaak al gericht zoeken en dus erg geïnteresseerd zijn. Een klikbare
vermelding in een artikel is mogelijk. Zo weet je dat je precies in de juiste “omgeving”
onder de aandacht komt.

5. Online marketingcampagnes
Ieder jaar maken we voor de streekmerken themagerichte landingspagina’s op de
website die we afzonderlijk promoten. Zo komen geinteresseerde bezoekers direct
op deze pagina’s terecht waardoor het resultaat hoog is.
Voorbeeld van deze pagina’s: wandelen, kerstmarkten en shoppen. In korte tijd
trekken dergelijke pagina’s tot 10.000 unieke bezoekers en opgenomen links worden
ook regelmatig aangeklikt.

Social media
@eropuitinnoordoostfriesland is actief op Facebook ( 4215 likes/volgers) en
Instagram( 762 volgers). Waar we de afgelopen jaren vooral hebben gebouwd aan
bereik en eigen content hebben gedeeld, is er nu ruimte om het met elkaar te doen.
De kanalen moeten voor volgers en andere geïnteresseerden inspiratie, sfeer,
plezier en tips bieden. Binnen die voorwaarden plaatsen wij graag jullie berichten
door.
Dat kan gratis wanneer je ons vermeldt in de post zodat wij het kunnen oppikken en
delen. Uiteraard moet het bericht dan wel passen binnen onze voorwaarden.

5

Wil je gebruik maken van social media maar kom je er zelf niet aan toe, weet je niet
goed hoe of wat of wil je op andere wijze onze ondersteuning?
Dan kan dat via de werksessies die we organiseren als onderdeel van het lerend
netwerk. Maar je kunt ons ook inzetten voor het maken en plaatsen van berichten.
In de menukaart staan enkele suggesties.

Magazine
Een dik, inspirerend magazine dat een cadeautje is voor je gasten. Sfeer en
informatie van onze regio, maar ook het gevoel en verstrooiing; het magazine krijgt
in 2019 een make over: behouden van de waarde van het huidige magazine met
toevoegen van echte magazine- en vakantie-elementen. Je kunt onze streken bijna
ruiken!
Je kunt de magazines bestellen en bij ons ophalen. Tegen kostprijs verzenden wij
ook.
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In het nieuwe magazine zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen. Voorop
staat de kwaliteit van het magazine en het leesplezier voor de lezer, dus er is
beperkt ruimte!
6. Advertentie
Het magazine heeft een A4 formaat.
Advertentiemogelijkheden zijn er in verschillende formaten,
van een volledige pagina ( A4) tot een 1/8 formaat (A7).
Een volledige pagina kan kant-en-klaar worden aangeleverd
maar wij kunnen het ook laten opmaken tegen kostprijs.
Voor de andere formaten geldt een vaste opzet, deze maken
wij voor je op.

7. Naamsvermelding
In een gericht artikel vermeld worden met contactgegevens? Daar hebben we enkele
mogelijkheden voor. Samen kijken we naar de beste invulling.

8. Inspiratiemailing/ nieuwsbrief
In 2019 starten wij met een “nieuwsbrief” voor (potentiële) gasten. 4 keer per jaar
sturen wij een mailing die meer het gevoel geeft van een cadeautje en magazine dan
de standaard nieuwsbrief. Omdat we starten hebben we aantrekkelijke
mogelijkheden om jouw organisatie onder de aandacht te brengen.
Bij verschijnen van deze catalogus is het ontwerp nog niet klaar, maar dat sturen we
je graag toe wanneer je ons een mailtje stuurt. Zo kun je zien of dit iets voor je is.
Voorbeelden van mogelijkheden:
- artikel
het kan worden aangeleverd binnen onze redactievoorwaarden, wij kunnen
tegen kostprijs ook een interview, tekst en beeld laten verzorgen.
- aanbieding
- advertentie/filmpje
- link
- prijs bij een winactie
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Beeldmateriaal
1. Er op uit in Friesland- logo
Het logo op je website, in de emailhandtekening en op andere
communicatiematerialen. Wij hebben het logo in verschillende formaten beschikbaar
en mailen het graag toe. Hulp nodig bij de installatie? Ook daar helpen we graag bij!
Uiteraard zien we wel toe op correct gebruik.
Gebruik van logo’s kost niets.

2. Fotobeeldbank
Een digitale beeldbank met ruim 1000 foto’s waar je gratis gebruik van kunt maken.
Via de website is de beeldbank in Dropbox te vinden.

Acties
De fotowedstrijd, een “straatactie” en online acties: in 2019 willen we ook enkele
marketingacties inzetten. In 2018 hebben we in het klein geexperimenteerd met de
fotowedstrijd. Deze heeft in 6 weken tijd naast ongeveer 75 inzendingen ( van 35
inzenders) veel actie op de Facebookpagina opgeleverd waardoor we flink meer
volgers hebben gekregen op de site.
In het jaarplan en via de nieuwsbrieven zullen we de komende tijd meer vertellen
over de acties en hoe je kunt meedoen.
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Voor gasten
Om mee te geven of te verkopen:
1. Magazine
Kosteloos te bestellen en mee te
geven.Tijdens de foldermarkt wordt het
magazine uitgereikt en kun je de
gewenste hoeveelheid meenemen.
Daarbuiten op afspraak op te halen.

2. Fietsknooppuntenkaart
Afgelopen jaar veel verkocht. Met het uitgebreide
fietsknooppuntensysteem kan iedereen op een heel
gemakkelijke manier een eigen route maken en deze fietsen
langs de borden. De kaart is geliefd als ondersteuning. Bij ons in
te kopen en met goede marge te verkopen aan gasten.

3. Boomerangkaartjes “groeten!”
Een leuke attentie voor gasten en inwoners, een verrassende en gemakkelijke
manier om “reclame” te maken: Al decennia maken bedrijven en organisatie de
meest creatieve Boomerangkaartjes die door mensen worden meegenomen uit
Horecagelegenheden. De leuke kaartjes worden nog altijd verstuurd naar vrienden
en familie en zo beland je als bedrijf letterlijk met alle aandacht op de deurmat.
Wij ontwikkelen ansichtkaartjes voor ons gebied. Deze zijn in verschillende varianten
te krijgen en aan gasten te geven:
-

Ecard via www.eropuitinfriesland.nl
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Iemand snel een kaartje sturen? Dat kan per mail. Op de website komt een pagina
waarop je een kaartje kunt uitzoeken, online schrijven en versturen. Een voorbeeld:
https://www.gocards.nl/ . Snel, gemakkelijk, leuk en attent.
Zodra de Ecards op de site staan sturen wij een link die je op je site, in de
reservering of emailhandtekening kunt zetten. Kleine moeite, groot plezier!

- Gedrukte kaartjes
Wij laten ook kaartjes drukken om weg te geven. Deze kun je bestellen en ophalen.
Wij kunnen ze uiteraard ook opsturen tegen verzendkosten.
- Gedrukte kaartjes met bedrijfslogo/foto
Waarom geen gebruik maken van deze mooie manier om je gasten te laten vertellen
hoe leuk het bij jou is? Wij kunnen kaartjes laten drukken met het eigen logo of
kleine tekst. Zo heb je niet alleen voordelig een kleine attentie voor je gasten en
subtiele reclamedrager; je hebt zelf ook een kaartje in handen om te versturen!
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Lerend netwerk
Met ruim 400 ondernemers kunnen wij de krachten bundelen, elkaar versterken en
veel van elkaar leren. In dat kader organiseren wij een aantal bijeenkomsten:
1. Foldermarkt
In het voorjaar kun je op een gemakkelijke manier folders en ander materiaal
uitwisselen tijdens de foldermarkt. Ook krijg je hier standaard de magazines mee
voor de gasten. Wij combineren de foldermarkt altijd met even bijpraten. Gemiddeld
ontvangen wij 130 ondernemers op deze avond.
De foldermarkt is kosteloos.
2. Oploop/ najaarsbijeenkomst
Bijpraten, inspiratie opdoen en vooruitkijken; de najaarsbijeenkomst is ook een
moment om elkaar te treffen. Ook deze bijeenkomst is kosteloos.
3. Taalcursussen
Engels en Duits in 5 avonden.
4. Werksessies “promotie”
Website bijhouden, social media en andere promotie; veel van ons vinden het wat
lastig of komen er gewoonweg niet aan toe. Daarvoor zijn deze sessies: met
meerdere ondernemers pak je in een dagdeel je communicatie voor de komende
maanden direct aan. Van het bedenken tot en met de uitvoering. Dus niet alleen iets
leren om er vervolgens thuis nog niet aan toe te komen, maar lekker met elkaar aan
de slag. Met handige tips, hulp bij inspiratie, kennis en natuurlijk netwerk; deze
dagdelen leveren je veel op!

5. Overige
Op verzoek faciliteren wij graag in kennis en netwerk. Heb je een vraag of verzoek?
dan horen wij het graag en zoeken we bij voldoende interesse een goed aanbod.
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Bestellen
Dat kan via het bestelformulier dat per mail naar info@rmtnof.nl gestuurd kan
worden.
Vragen of overleggen? Mail of bel ons!
info@rmtnof.nl
Lisette 06 5757 1341
Liesbeth 06 4002 6158
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