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Discover the most hospitable region of the Netherlands  
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VisitBrabant is dé marketingorganisatie van en voor 
Brabant. Onze doelstelling: meer bezoekers en meer 
bestedingen. Als partner van VisitBrabant kun je gebruik 
maken van allerlei nuttige activiteiten en diensten die 
helpen om nieuwe gasten (van verder weg) te bereiken en 
te verleiden. 

Bijna 250 partners, groot en klein, zijn inmiddels 
aangesloten. Sluit je ook aan bij hét leisure-netwerk van 
provincie Brabant, bouw mee en profiteer van de groei. 
Kijk voor meer info op onze partnerwebsite of bel met onze 
BusinessDesk via: 013 – 3030390.

visitbrabant.com/partners

Bereik met jouw 
toppresentatie een 
miljoenenpubliek 

Wij presenteren Brabant als dé 
bestemming voor een (lang) weekend-
je weg. Nationaal en over de grens, 
omdat internationale toeristen meer 
besteden en graag terugkomen. 

Voor onze businesspartners verzorgen 
we een toppresentatie van hun 
bestemming in tekst en beeld en 
plaatsen deze op visitbrabant.com. 
Met campagnes en de inzet van pers 
en influencers verleiden we bezoekers 
dat aanbod hier te bekijken. Maar ook 
plaatsen we deze presentatie op 
belangrijke reviewsites. Zo bereikt 
jouw aanbod een miljoenenpubliek.

Businesspakket:
• Wervende tekst 
• Vertaling naar Engels en Duits
• Sfeer- en 360-gradenfotografie
• Plaatsing op visitbrabant.com 
• Plaatsing op reviewsites zoals 
 Tripadvisor en Google

Markiezenhof, Bergen op Zoom

Recreatiepark Ter Spegelt, Eersel

De Helden van Kien, Sint-Oedenrode

Eetcafé De Tijd, Oisterwijk

“Met het promoten van je regio trek je 
meer gasten dan enkel het promoten van je 
hotel, zodoende hebben wij actief gekozen 
voor een samenwerking met VisitBrabant.” 

Mercure Hotel Tilburg

Een greep uit onze 
activiteiten en diensten



Trainingen, masterclasses en
inspiratiesessies  

In allerlei bijeenkomsten delen we kennis en kunde 
over onderwerpen als (inter)nationale gastvrijheid, col-
lectieve marketingthema’s, routes, reviewmanagement 
en trends & ontwikkelingen. Natuurlijk dé momenten 
om collega’s uit het vak te ontmoeten. Schrijf je in 
voor de nieuwsbrief of kijk op de activiteitenkalender 
op de website voor al onze evenementen.

Verleid met ons gratis online magazine

Een prachtig meertalig (NL, EN, DE) magazine over al het moois 
dat Brabant te bieden heeft. Link door vanuit je eigen website, 
social media of nieuwsbrief gericht op bezoekers naar de meest 
recente editie.

Jouw locatie als start- of rustpunt 

VisitBrabant Routebureau levert de meest actuele 
fiets- en wandelkaarten voor jouw gasten. Of wil je 
je eigen kaart met een speciale belevingsroute? Dat 
kan ook. Met een eigen routepaneel positioneer je je 
bovendien als start- en rustpunt voor de vele fietsers 
en wandelaars die Brabant aandoen. Hoe? 
Kijk op onze website wat het Routebureau voor jou 
kan betekenen.

Symposium Routebureau Brabant Leisure Ondernemersevent 



Onderzoek laat er geen twijfel over bestaan: reviews zijn door-
slaggevend in het keuzeproces van gasten. Het is dus van groot 
belang je reviewmanagement goed op orde te hebben. 

Dat is makkelijker dan je denkt en het effect is groot. In het 
totaalprogramma Online Reviewmanagement, uniek in 
Nederland, nemen we je bij de hand, zodat reviews 
echt voor je gaan werken.
 
• Online training
• Masterclasses
• Gespecialiseerde dagtrainingen
• Je persoonlijke maandrapportages
• Gratis helpdesk en tools

Proefkit voor het werven van (positieve) reviews

Laat reviews voor je werken!

Gratis 

vakantiekalender

De kracht van routes voor jouw regio   

Met de RouteScan van VisitBrabant zetten we de kansen 
voor jouw gemeente of streek op een rij. Zodat je nog 
meer profiteert van fietsers, wandelaars en ruiters die jouw 
bestemming aandoen en graag bereid zijn te besteden.

Online 

trainingsplatform
Alles voor een betere
gastvrijheidsbeleving   

Wat verwachten Belgische of Duitse gasten van hun 
bezoek? En wat moet je weten over een stad, 
regio of een icoon als Vincent van Gogh? 
Goede informatie is van groot belang voor de 
gastvrijheidsbeleving van gasten. Een platform 
met gratis online trainingen leert jou en je collega’s 
snel en luchtig meer over deze onderwerpen. 

Ontvang bovendien gratis onze praktische 
vakantiekalender met alle vakantiedagen in 
Nederland, België en Duitsland en/of doe mee 
aan de Brabantse Gastvrijheid Award.

Brabantse 

Gastvrijheid 

Award



“Het gezamenlijke bereik van Brabantse 
ondernemers en VisitBrabant zorgt voor een 
enorme aantrekkingskracht van Brabant en 
voor ons in het bijzonder op expats, toeristen en 
dagjesmensen in Eindhoven.” 

Stadsbrouwerij Eindhoven 

Jouw vergader- en congreslocaties
op het (inter)nationale podium 

VisitBrabant Convention Bureau zet zich in voor het 
positioneren van Brabant als MICE-bestemming. Heb jij ook 
een professionele vergader- of congreslocatie? 

Sluit dan aan bij dit collectieve marketingprogramma 
richting (inter)nationale meetingplanners en PCO’s.

Presenteer je aan de 
internationale traveltrade 

Het Brabantse topaanbod presenteren we 
als verleiders voor bestemming Brabant bij 
internationale touroperators en bus- en 
riviercruisemaatschappijen, kortweg de traveltrade.  

Met speciale partnerpakketten vertegenwoordigen 
we de Brabantse Trade Alliantie op internationale 
reisbeurzen en andere platformen richting deze 
professionele reisindustrie.

Collectieve themalijnen als
verleiders voor jouw aanbod  
VisitBrabant zet in op themamarketing, waarbij aanbod 
gecombineerd gepresenteerd wordt binnen een 
themalijn om bezoekers van verder weg te verleiden 
naar Brabant te komen. 

Vincent van Gogh is een icoon, maar verbindt ook 
divers aanbod door heel Brabant. Bezoekers met 
interesse voor Vincent van Gogh zijn ook 
geïnteresseerd in wandelen in de natuur, winkelen in 
een stad en heerlijk eten & slapen in Brabant.

Graag laten we zien hoe ook jij kunt aansluiten bij 
themalijnen, zoals Urban & Design, Brabant Celebrates 
Food, Brabant Remembers en natuurlijk Van Gogh.

Brabant Celebrates Food

Brabant Remembers

Van Gogh Brabant

Dutch Design



Over VisitBrabant 

VisitBrabant is in 2014 opgericht door de provincie 
Noord-Brabant in opdracht van de sector. 
VisitBrabant geeft de Brabantse vrijetijdseconomie 
een duurzame impuls. Hiertoe richten we onze 
marketinginspanningen op (inter)nationale bezoekers 
voor een kort verblijf. 

We werken nauw samen met alle partijen in het 
Brabantse netwerk, nemen initiatief, geven richting 
en verzorgen doorlopende promotie richting nieuwe 
doelgroepen van verder weg die meer besteden en 
vaker terugkomen. 

Al sinds 2015 is de impuls van alle inspanningen 
zichtbaar. Maar we zijn er nog niet. Er zijn nog volop 
kansen te benutten en daarvoor moeten we wel de 
handen ineen slaan. Word daarom businesspartner 
van VisitBrabant. Immers, samen maken we Brabant.

Meer informatie 

Neem voor vragen of opmerkingen contact op 
met onze BusinessDesk via 013 – 3030390, 
info@visitbrabant.com en kijk op onze website 
voor partners: visitbrabant.com/partners

Schrijf je via de website ook in voor de gratis 
partnernieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent!

van VisitBrabant. Immers, 

Meer informatie 

Neem voor vragen of opmerkingen contact op 
met onze BusinessDesk via 013 – 3030390, 
info@visitbrabant.com en kijk op onze website 
voor partners: 

Schrijf je via de website ook in voor de gratis 
partnernieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent!

Enversed, Eindhoven Landgoed Huize Bergen, Vught Brasserie Puur, Steenbergen GuestHouse Hotel, Kaatsheuvel

visitbrabant.com/partners


