
• Toeristische folderdistributie 
• Landal incheckmagazine 
• Minicards
• Limburgdealz Wij leveren bezoekers!

Hoe bereikt u 
de toerist in 
2020?



           

Na 10 jaar regionaal in Limburg en Friesland actief te 

zijn geweest, is Hubmedia in 2013 haar landelijke netwerk 

gestart. Nu, 6 jaar na de start van het landelijk netwerk, 

is Hubmedia een steeds bekender begrip binnen de 

toeristische branche. Het uitgangspunt bij Hubmedia is 

ervoor te zorgen dat de toeristen bij onze klanten terecht 

komen.  Ons motto is dan ook: “Wij leveren bezoekers.”

Hubmedia voorziet in:
•    Folderdistributie bij de logeeraccommodaties,
• Landal incheckmagazine: Trots Op Eigen Streek,
• Minicards Limburg,
• www.limburgdealz.nl.
   
Musea, attractieparken, dierentuinen, klimparken, 
speeltuinen, kastelen en diverse in- en 
outdoorbedrijven in Nederland, België en Duitsland 
behoren tot onze klantenkring.

Wij vinden het belangrijk om elke klant een passende 
oplossing te kunnen bieden. Zo willen wij er samen 
met de klant voor zorgen dat de toerist in de regio 
goed geïnformeerd wordt met het marketingmateriaal 
van onze klanten.

Over Hubmedia
Het maken van zorgvuldige keuzes, met betrekking 
tot het aanbod aan producten en diensten, is voor 
ons dan ook zeer belangrijk. In 2019 hebben wij ook 
Limburgdealz gelanceerd, een online platform voor 
onze klanten om entreebewijzen of deals aan te 
bieden.

De afgelopen jaren heeft Hubmedia miljoenen 
folders en Minicards verspreid en 17 verschillende 
Landal magazines uitgegeven. Met meer dan 6.000 
folderafzetpunten en nog eens duizenden locaties 
die online folders bestellen, blijft ons netwerk 
groeien.

Hubmedia onderneemt duurzaam en verantwoord.

Een groot gedeelte van het budget van onze klanten 
vloeit automatisch terug in de lokale economie, 
doordat Hubmedia met regionale salesmanagers en 
lokale chauffeurs werkt, die het gebied niet alleen 
zeer goed kennen maar daar ook wonen en werken.
Inmiddels maken ruim 300 klanten gebruik van 
ons (distributie) netwerk in Nederland, België en 
Duitsland.

Vanuit ons magazijn informeren wij 
miljoenen toeristen!

Ron Kuckelkorn – GaiaZOO
‘Hubmedia zorgt al jarenlang voor een professionele verspreiding van onze GaiaZOO folders’.
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Folderpakketrondes
Bij de logeeraccommodaties en VVV-vestigingen in Nederland, België en Duitsland wordt  het folder- en 
marketingmateriaal van onze klanten verspreid.  Tijdens onze eerste verspreiding, die al voor Pasen plaatsvindt, worden 
meer dan 6.000 locaties van nieuw folder- en marketingmateriaal voorzien. Zo zijn alle locaties voor de start van het 
toeristenseizoen voldoende bevoorraad.

Voor de zomer- en herfstvakantie wordt deze ronde nogmaals gereden om ervoor te zorgen dat alle folders voldoende 
op de locaties te vinden zijn. 

Rayon Locaties Oplage Prijs
Nederland:
NL46 61 2450 € 136,64
NL47 35 1725 € 78,40
NL48 42 2100 € 94,08
NL49 21 1125 € 47,04
NL50 75 3325 € 168,00
NL51 50 2250 € 112,00
NL52 52 2200 € 116,48
NL53 44 1950 € 98,56
NL54 68 2450 € 152,32
NL55 93 3575 € 208,32
NL56 47 2225 € 105,28
NL57 50 2475 € 112,00
NL58 50 1700 € 112,00
NL59 57 2075 € 127,68
NL60 72 2575 € 161,28

NL61 25 850 € 56,00
NL62 106 3400 € 237,44
NL63 77 2225 € 172,48
NL64 24 825 € 53,76
België:
BE20 104 4770 € 232,96
BE23 11 500 € 24,64
BE24 19 875 € 42,56
BE29 6 225 € 13,44
BE35 63 1500 € 141,12
BE36 59 2150 € 132,16
BE37 31 925 € 69,44
BE39 26 650 € 58,24
Duitsland:
DE52 75 3750 € 225
DE41 58 2900 € 174
DE47 78 3900 € 234 

6.249 locaties in Nederland, België en Duitsland!

Burgers’ Zoo (Arnhem (Gelderland))
“Koninklijke Burgers’ Zoo heeft voor Hub Media gekozen, omdat folderdistributie in Duitsland normaal gesproken een 
dure en tijdrovende aangelegenheid is om dat als organisatie zelf te willen verzorgen. Hub Media heeft al jarenlang 
uitstekende contacten met de toeristisch-recreatieve verblijfsrecreatie in grote delen van Noordrijn-Westfalen en 
Nedersaksen. Dankzij Hub Media is Burgers’ Zoo gedurende het jaar goed met de folders vertegenwoordigd in voor 
het Arnhemse dierenpark belangrijke herkomstgebieden van de bezoekers.”



Onze eigen 
folderdisplays

Op meer dan 180 gericht geselecteerde locaties 
hebben we eigen folderdisplays geplaatst. Deze 
worden periodiek gecontroleerd en aangevuld met 
fotoregistratie.

Prijzen folderdisplays Limburg:
Rayon Postcodes  Locaties: Prijs p/m:
1 Groot Noord 59, 60 en 61  18 € 40,32
2 Klein Noord 58, 59, 60 en 61 31 € 69,44
3 Groot Zuid 62, 63 en 64  60 € 134,40
4 Klein Zuid 62, 63 en 64  64 € 143,36

www.foldersbestellen.nl
Iedere verblijfsaccommodatie heeft behoefte aan toeristisch drukwerk, maar het is een hele opgave om daar zelf 
achteraan te gaan. Men moet meerdere bedrijven zelf actief benaderen voor foldermateriaal, maar het resultaat is 
vaak wisselend: van de één ontvangt met te veel, van de ander te weinig, en van sommigen zelfs helemaal niets. Om 
het voor de verblijfsaccommodaties en u makkelijker en efficiënter te maken hebben wij www.foldersbestellen.nl 
ontwikkeld. Een uniek concept waarmee met slechts enkele klikken op één plek meerdere toeristische folders gratis 
besteld kunnen worden. Sinds de start in 2011 zijn er al meer dan 7.000.000 toeristische folders via deze weg op 
de juiste plek terechtgekomen. Het is de makkelijkste en snelste manier voor verblijfsaccommodaties om aan hun 
toeristisch drukwerk te komen en voor de toeristische bedrijven, naast onze pakketrondes, de meest efficiënte manier 
voor folderdistributie. Prijs per bestelling is € 3,57

Gratis toeristische folders!

Op 183 locaties
in Limburg!

Jaarlijks worden er meer dan 800.000 folders besteld!

Jeroen Kor (DMO Holland Boven Amsterdam (Noord Holland))
Wij zijn sinds Hubmedia begonnen is in NH, al betrokken bij Hubmedia. Wij hebben voor Hubmedia gekozen, omdat 
wij als DMO Holland Boven Amsterdam, onze tijd zo goed mogelijk willen inzetten voor de marketingactiviteiten, maar 
daarnaast zo goed mogelijk onze gasten in de regio willen bedienen van informatie en hebben daarom gekozen voor 
Hubmedia. Dat zijn professionals die hun vak verstaan en met de website www.foldersbestellen.nl altijd beschikbaar 
zijn om folders te leveren die op zijn! Super service!



Landal incheckmagazines
Met plezier zijn wij in 2013 gestart met het maken van de streekmagazines
voor Landal GreenParks in Nederland. Inmiddels maken wij magazines op
maat voor 18 verschillende Landal parken, met een totale oplage van 
147.000,  in de provincies Noord-Holland, Drenthe, Gelderland, Noord-
Brabant en Limburg. Het magazine wordt standaard bij de incheck
meegegeven aan de gasten waardoor de informatie intensief
word gelezen. 

Minicards 
Minicards zijn kleine handige marketingtools 
op creditcardformaat. Ze leveren kortingen 
en informatie van allerlei lokale organisaties. 
Honderden attractieparken, musea, theaters, 
bezienswaardigheden, shops, restaurants en 
cafés maken gebruik van Minicards. Door het 
aansprekende design en het compacte formaat 
is het voor een toerist heel aantrekkelijk om de 
Minicards uit te zoeken en mee te nemen. Wij 
bieden een all-in product: ontwerp, drukwerk en 
distributie.

Prijzen Minicards Limburg:
Rayon: Postcodes: Locaties: Prijs p/m: 
1  57, 58, 59, 65 58  € 58,00
2 60, 61  51   € 51,00
3 62  115  € 115,00
4 63  99  € 99,00
5 64  25  € 25,00

Prijzen Landal incheckmagazines Limburg:
Oplage  1/9   1/3   1/2  2/3 1     cover 2&3 cover 4

Heuvelland: Landal Hoog Vaals, Reevallis en De Waufsberg

 16.000  € 155,00    € 415,00   € 604,00   € 823,00   € 1.098,00   € 1.317,00   € 1.434,00 

Valkenburg: Landal kasteeldomein de Cauberg

16.000  € 155,00   € 415,00   € 604,00   € 823,00   € 1.098,00   € 1.317,00   € 1.434,00 

Maasplassen: Landal de Lommerbergen, Aerwinkel en De Schatberg

25.000  € 185,00   € 467,00   € 730,00   € 967,00   € 1.290,00   € 1.764,00   € 2.155,00 

De Peel: Landal de Vers

16.000  € 155,00   € 415,00   € 604,00   € 823,00   € 1.098,00   € 1.317,00   € 1.434,00 

Op 348 locaties in Limburg!

Op alle Landal Parken in Limburg!!

Peter Meurders - MergelRijk
Onze folderdistributie en Minicards zijn bij jullie in goede handen. Jullie leveren een goed totaalproduct vanaf de druk tot en met de 

distributie en displays, met een hoog bereik in de regio. Jullie denken creatief mee en zijn oplossingsgericht. Dit alles leveren jullie 

voor een faire prijs.



Rijdende reclame
Wij bieden de mogelijkheid om uw bedrijf of activiteit te promoten op onze bedrijfswagens. Deze rijden het 
hele jaar door de provincie langs de plekken waar de toeristen verblijven. Iedere dag wordt uw boodschap 

gezien op een opvallende en uinieke wijze. 

LimburgDealZ.nl
Ontdek Limburg met korting!

Ga naar wwwlimburgdealz.nl 
en vind de leukste deals bij u in de buurt. 

Tickets voor de dierentuinen, musea, wellness of attractieparken met leuke kortingen vind u op www.limburgdealz.nl

Enjoy the summer! Fun Beach The Beach betekent genieten 

van een heerlijke stranddag op een geweldige locatie aan 

het water. Jong en oud zullen zich kostelijk vermaken. 

10% 
KORTING

Koop je entreeticket op

www.limburgdealz.nl met 10% korting

Velkenskamp 1 • 6097 NN Panheel

0475 - 579 085 • www.funbeach.nl

Fun Beach Event & Leisurepark

Met een gedurfd en eigentijds concept laten we de 
bezoeker van Eyewitness ooggetuige zijn van de Europese 

geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 
Koop je entreeticket op

www.limburgdealz.nl met 20% korting

Maastrichterlaan 45 • 6191 AB Beek
0)46 43 707 69 • www.eyewitnesswo2.nl

20% 
KORTING

Oorlogsmuseum Eyewitness

De 5 passagiersschepen van Rederij Stiphout bevaren 

dagelijks de Maas en het Albertkanaal en tonen u de 

mooiste plekjes van onze streek. 

Koop je entreeticket op

www.limburgdealz.nl met 15% korting

Maaspromenade 58 • 6211 HS Maastricht 

043 351 5300 • www.stiphout.nl

Rederij Stiphout

15% 
KORTING

Pretpark De Valkenier is een leuk familiepark met veel 
verschillende attracties voor jong en oud.

Koop je entreeticket opwww.limburgdealz.nl met 20% kortingKoningswinkelstraat 53 • 6301 WH Valkenburg.
043 601 2289 • www.pretpark-de-valkenier.nl

Pretpark de Valkenier

20% 
KORTING

Stap in, voor een onvergetelijke rit met de stoom- of dieseltrein langs de allermooiste plekjes van het Zuid-
Limburgse Heuvelland!

Koop je entreeticket op
www.limburgdealz.nl met 30% korting

Stationstraat 22 • 6369 VJ Simpelveld
045 544 0018 • www.miljoenenlijn.nl

De Miljoenenlijn Z.L.S.M

30% 
KORTING

In het Thermenmuseum in Heerlen vindt u de 

indrukwekkende restanten van een Romeins badhuis,

de thermen.

Koop je entreeticket op

www.limburgdealz.nl met 20% korting

Coriovallumstraat 9 • 6411 CA Heerlen

045 560 5100 • www.thermenmuseum.nl

Thermenmuseum Heerlen

20% 
KORTING

Familiepark Mondo Verde is een uniek park met 

verschillende thema’s en is een ware belevenis voor elke 

bezoeker van jong tot oudKoop je entreeticket op

www.limburgdealz.nl met 25% korting

Groene Wereld 10, 6372 PW Landgraaf

045 535 0161 • www.wereldtuinenmondoverde.nl

Mondo Verde

25% KORTING

GaiaZOO biedt een adembenemende wereld van dier en natuur. In GaiaZOO reis je in één dag over de hele wereld.

Koop je entreeticket op
www.limburgdealz.nl met 15% korting

Dentgenbachweg 105 • 6468 PG Kerkrade
045 567 6070 • www.gaiazoo.nl

GaiaZoo Kerkrade

15% 
KORTING
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Nieuw: 
LimburgDealz

Hoe fijn zou het zijn als de toerist op een 
eenvoudige en snelle wijze kan zien wat er te doen is 
en ook meteen een entreebewijs kan aanschaffen? 
Dit is nu mogelijk op LimburgDealz!

Om het voor onze klanten en de toeristen nog 
makkelijker te maken hebben wij een nieuwe Dealz-
site opgezet die wij op diverse manieren onder de 
aandacht zullen brengen.

No Cure No Pay
Wij werken op basis van no cure no pay en rekenen 
alleen een commissie bij verkochte tickets. Dus geen 
verborgen of extra kosten voor u of voor uw klanten. 
De hoogte van de korting die u geeft, bepaalt het 
commissiepercentage dat wij rekenen. Vraag ons 
naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Gratis promotie
Om LimburgDealz.nl bekendheid te geven zullen 
wij op de onderstaande manieren promotie gaan 
maken:
1.Offline: folders, plattegrond en posters die worden 
verspreid tijdens de voorjaar en zomerrondes 
als ook via www.foldersbestellen.nl. De eerste 12 
deelnemende ticketaanbieders krijgen een gratis 
vermelding op het drukwerk.
2. Online: tijdens de schoolvakanties voeren wij een 
online campagne oa. Google Adwords.

Hoe het werkt?
Indien u een eigen online ticketverkoop systeem 
bezit, dan kunnen wij eenvoudig en snel uw eigen 
tickets in het systeem implementeren. Deze worden 
ook door uw eigen scanners gelezen. Mocht u niet 
over een eigen systeem beschikken dan hebben wij 
een gratis scanner-app waarmee u de tickets kunt 
controleren bij entree.

Vraag ons naar de mogelijkheden en voorwaarden.

50.000+ km per jaar door Limburg!



Neem contact met ons op:

Kantoor Hubmedia Limburg

De Noord 9
6001 DA Weert

T 0495-744050
M info@hubmedia.nl

www.hubmedia.nl

www.hubmedia.nl

Hub Otermans

De Noord 9
6001 DA Weert

T  +31 6 42 71 86 32
M hub@hubmedia.nl

www.hubmedia.nl

Hub Otermans

De Noord 9
6001 DA Weert

T  +31 6 42 71 86 32
M hub@hubmedia.nl

www.hubmedia.nl

Maikel Moelker

De Noord 9
6001 DA Weert

T  +31 6 42 72 00 47
M maikel@hubmedia.nl

www.hubmedia.nl

Maikel Moelker

De Noord 9
6001 DA Weert

T  +31 6 42 72 00 47
M maikel@hubmedia.nl

Account Manager
Zuid Nederland

www.hubmedia.nl

Kasper Bodde

De Noord 9
6001 DA Weert

T  +31 6 11 53 19 61
M kasper@hubmedia.nl

www.hubmedia.nl

Kasper Bodde

De Noord 9
6001 DA Weert

T  +31 6 11 53 19 61
M kasper@hubmedia.nl

Account Manager
Zuid Nederland

Operationele zaken


