
 
 

PUUUR MIDDEN-DELFLAND - PARTNERPLAN 2020 

Hieronder vindt u de activiteiten waaraan u als partner van PUUUR MD in 2020 kunt 
meedoen. De activiteiten bieden u de mogelijkheid om, naast de voordelen van het 
basispartnerschap van PUUUR MD, extra zichtbaarheid te creëren voor uw eigen 
activiteiten/locatie. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. 
 
1. PARTNERSCHAP 2020 
 

 
 
Het PUUUR Partnerpakket biedt het volgende: 
 
ü Een basispakket (t.w.v.  150 euro) van PUUUR Midden-Delfland waarmee je je partnerschap 

zichtbaar maakt. Dit pakket bevat: 
§ een wandbordje 
§ een gevel- of mastvlag naar keuze 
§ PUUUR-promotiematerialen (bijv. ansichtkaarten en pennen).  

ü Jaarlijks een nieuwe vlag. 
ü Eigen pagina met bedrijfsprofiel (foto + tekst) op www.puuurmiddendelfland.nl 
ü Publicatie en promotie van je evenementen via de agenda op de website (max. 1 per week) en 

de online (social) media-kanalen van PUUUR Midden-Delfland. 
ü Gebruik van het merk ‘PUUUR Midden-Delfland’ voor je productmarketing. 
ü Toegang tot de beeldbank met campagnefoto’s van PUUUR Midden-Delfland om optimaal te 

kunnen inhaken op gezamenlijke initiatieven. 
ü Deelname in blogs en vlogs van PUUUR Midden-Delfland (*wanneer relevant) 
ü Deelname in de plannen voor toeristische bewegwijzering 
ü We informeren je regelmatig via onze digitale Partner-nieuwsbrief  
ü Kosteloze publicatie digitale fiets- en wandelroutes via ons platform op Route.nl  
ü PUUUR Partners krijgen 50 euro korting op hun vermelding op de toeristische plattegrond ‘Stilte 

naast de Stad’ 
ü Uitnodigingen voor: 

§ partnerbijeenkomsten (min. 3x per jaar)  
§ (betaalde) masterclasses (min. 3x per jaar)  

ü Uitnodigingen om (tegen betaling) deel te nemen aan:  
§ Online en offline promotieactiviteiten 
§ Overige initiatieven en campagnes van PUUUR Midden-Delfland 

 
Kosten deelname: een basispartnerschap kost 200 euro per jaar. Voor verenigingen en 
stichtingen geldt (op aanvraag) een tarief van 50 euro.  
Het basispartnerschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij opgezegd wordt. 
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2. PARTNERCAFÉ 
 

 
 
In 2020 organiseert PUUUR MD drie partnercafés. U kunt zich opgeven als gastlocatie voor 
één van deze bijeenkomsten. Als gastlocatie kunt u zich profileren bij alle aanwezigen. In ruil 
daarvoor verzorgt u de hapjes en drankjes tijdens het partnercafé. 
 
Kosten: gastlocatie incl. hapjes en drankjes. 
 
3. RECREATIEVE PLATTEGROND  
 

 
 
Een fysieke plattegrond behoort, zelfs in deze digitale tijd, tot een basisbehoefte van veel 
bezoekers. Het helpt hen de weg te vinden in Midden-Delfland. PUUUR MD wil graag een zo 
volledig mogelijk aanbod tonen. 
 
Stichting PUUUR MD promoot daarom deelname aan de recreatieve plattegrond ‘Stilte naast 
de Stad’ die door ANV Vockestaert en de Midden-Delfland Vereniging ontwikkeld wordt. In 
2020 verschijnt de plattegrond in de vormgeving van PUUUR MD. 
 
Kosten: Als partner van PUUUR MD krijgt u 50 euro korting bij deelname aan deze 
plattegrond. 
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4. STREEKPRODUCTENMARKT 
 

 
 
Bij het zichtbaar maken van de streekproducten die in MD geproduceerd worden is het 
logisch dat niet iedere potentiele koper te verleiden is om naar MD te komen om die 
producten te ontdekken. PUUUR MD wil op een aantal momenten in het jaar de potentiële 
klant opzoeken om ze te informeren over streekproducten in MD. 
 
In 2020 kiest PUUUR MD voor deelname aan 3 steekproductmarkten (in Delft, Den Haag en 
Rotterdam). Doel van deelname is MD en haar streekproducten zichtbaar te maken. PUUUR 
MD regelt de deelname aan de markten, het vervoer van de producten naar de markt en de 
bezetting van de stand. 
 
Kosten deelname: 40 euro 
 
5. THEMACAMPAGNES 
 
In 2020 organiseert PUUUR MD een betaalde overkoepelende onlinecampagne om Midden-
Delfland te promoten. Deze campagne loopt van maart t/m november en bestaat uit vier 
verschillende thema’s: voorjaar, zomer, najaar en zakelijk vergaderen.  
 
Met elk thema laten we, in een ander deel van het jaar, een ander aanbod van MD zien en 
richten we ons ook op een andere doelgroep.  
 
Als partner van PUUR MD, kunt u aanhaken bij deze themacampagnes. Met een kleine extra 
investering profiteert u van de zichtbaarheid van de overkoepelende campagne en zorgt u 
voor extra zichtbaarheid voor uw eigen locatie/activiteit. 
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U kunt aanhaken bij 1 of meerdere van de onderstaande themacampagnes: 
 
Themacampagne VOORJAAR 

Inhoud: de campagne ‘Voorjaarspret’ laat zien welke recreatiemogelijkheden MD 
biedt voor de actieve buitenmens.  

 
 Looptijd: maart t/m mei 2020 
 
 Doelgroep: 2 miljoen stedelingen in de regio (focus op de ‘actieve buitenmens’) 
 

Campagneonderdelen: uw locatie/activiteit wordt meegenomen op een aparte 
landingspagina ‘Voorjaarspret’, in blogs en vlogs, promotie op FB, foto’s en filmpjes 
op Instagram. 
 
Investering PUUUR MD: 4.000 euro 
Kosten deelname: 75 euro 

 
Themacampagne ZOMER 

Inhoud: de campagne ‘Zomers genieten in het groen’ laat zien welke leuke uitjes er 
tijdens de zomer in MD zijn voor het hele gezin. 

 
 Looptijd: juni t/m augustus 2020 
 
 Doelgroep: 2 miljoen stedelingen in de regio (focus op de ‘familiemens’) 
 

Campagneonderdelen: uw locatie/activiteit wordt meegenomen op een aparte 
landingspagina ‘Zomers genieten in het groen’, in blogs en vlogs, promotie op FB, 
foto’s en filmpjes op Instagram. 
 
Investering PUUUR MD: 4.000 euro 
Kosten deelname: 75 euro 

 
Themacampagne NAJAAR 

Inhoud: de campagne ‘Proef Midden-Delfland’ laat zien welke heerlijke 
streekproducten MD te bieden heeft. 

 
 Looptijd: september t/m november 2020 
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 Doelgroep: 2 miljoen stedelingen in de regio 
 

Campagneonderdelen: uw locatie/activiteit wordt meegenomen op een aparte 
landingspagina ‘Proef Midden-Delfland’, in blogs en vlogs, promotie op FB, foto’s en 
filmpjes op Instagram. 
 
Investering PUUUR MD: 4.000 euro 
Kosten deelname: 75 euro 

 
Themacampagne ZAKELIJK VERGADEREN 

Inhoud: de campagne ‘Zakelijk vergaderen in het groen’ laat zien welke bijzondere 
vergaderlocaties er zijn in het open en groene landschap van MD. 

 
 Looptijd: nader af te stemmen met deelnemende partners 
 
 Doelgroep: bedrijven/overheden in de regio 
 

Campagneonderdelen: uw locatie/activiteit wordt meegenomen op een aparte 
landingspagina ‘Zakelijk vergaderen in het groen’, in blogs en vlogs, promotie op FB, 
foto’s en filmpjes op Instagram 
 
Investering PUUUR MD: 2.000 euro 
Kosten deelname: 75 euro 

 
6. LOCATIEBEWEGWIJZERING 
 
Locatiebewegwijzering draagt bij aan de recreatieve uitstraling van Midden-Delfland en aan 
de vindbaarheid/zichtbaarheid van bezoekbare locaties. Met het plaatsen van ‘bruine 
borden met witte letters’ helpen we bezoekers hun weg te vinden in het gebied en duidelijk 
te maken waar ze welkom zijn. 
 
Als partner van PUUUR MD kunt u aangeven interesse te hebben in deze bewegwijzering. 
PUUUR MD gaat met de aanmeldingen aan de slag om een bewegwijzeringsplan te maken. 
Na overleg met en goedkeuring door gemeentelijke, provinciale overheden en het 
waterschap, wordt in afstemming met u een persoonlijk voorstel gemaakt voor de 
bewegwijzering van uw locatie. 
 

 
 
Kosten deelname: ca. 65 euro per bord per jaar. 
 


