Beste organisator,
Wilt u ook uw evenement extra onder de aandacht brengen?, plaats dan uw evenement gratis op de
VVV-Evenementenkalender waarmee deze automatisch op www.hulstvestingstad.nl verschijnt.
U voert dus zelf ( gratis) rechtstreeks uw evenement en of andere evenementen online in.
Deze evenementen worden (indien alles volledig en correct is ingevuld) door ons goedgekeurd, na
goedkeuring staan de evenementen actief op de evenementenkalender.
Om te zien of uw evenement reeds is ingevoerd kunt u kijken op www.vvvzeeland.nl/nl/evenementen,
u voert voor het nakijken de woonplaats in en de datum.
Wist u dat onze databank een bron voor diverse media is?
In de wekelijkse evenementenrubriek van het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad en in diverse
(toeristische) uitgaven in Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland wordt een selectie van evenementen
gepresenteerd. Bovendien zorgen wij voor publicatie van het tweewekelijks evenementenoverzicht en
bijbehorende redactie in de Badkoerier, die 8 maal per jaar verschijnt in een oplage van 155.000

Hoe voert u uw evenement in?
-

Ga naar https://zakelijk.vvvzeeland.nl/nl/zeeland-marketing/evenement-toevoegen
U kunt zich gratis registreren en vervolgens uw evenement plaatsen
Vul de gegevens van het evenement in en klik op 'Versturen'.
Zodra wij uw evenement hebben goedgekeurd, verschijnt deze op de
website www.vvvzeeland.nl

Waar moet u op letten (criteria waarop een evenement wordt goedgekeurd):
·
·
·
·
·

Telefoonnummer en e-mail adres (evt. website) niet vergeten in te vullen bij het evenement
Datum juist invullen (dus de begindatum en de einddatum, indien het 1 dag betreft vult u dus 2
x dezelfde datum in).
Begintijd en eindtijd invullen. Indien de eindtijd niet bekend is mag u deze eventueel ook open
laten.
Indien het evenement een hele dag betreft (dus ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat kunt u ook
enkel 'hele dag' aanvinken.
Graag een foto of logo toevoegen, anders wordt het evenement niet gepubliceerd.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij staan u uiteraard graag te woord op tel. 06-10555605 of per email info@hulstnet.nl
Wij wensen u alvast een succesvol evenement toe!
Met hartelijke groet,
Monique de Bruijn

