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Sinds 2020 zijn Dordrecht Marketing en VVV Dordrecht één organisatie waarin 
ieders expertise gebundeld is. Onder de koepel Dordrecht Marketing & Partners 
zijn we nog beter in staat om bewoners, bezoekers en toeristen te informeren en te 
enthousiasmeren om de stad te bezoeken. 

We hebben bewogen jaren achter de rug, de maatregelen rondom Corona heeft 
ook onze branche geraakt.  Maar we hebben de afgelopen periode natuurlijk niet 
stilgezeten. Er is onder andere een geheel nieuwe site voor Dordrecht gelanceerd: 
www.indordrecht.nl. 

Verder timmeren we met artikelen in het Dordrecht Maggezien en onze vlogster van 
Dordt Vlogt aardig aan de weg. Daarnaast ontvangen we regelmatig influencers 
zoals Bas & Nicolette van Dam en werken we aan campagnes om toeristen en 
regiobewoners vaker de stad te laten bezoeken. Maandelijks worden abonnees uit het 
hele land op de hoogte gehouden met nieuws en tips over Dordrecht met een e-mail 
nieuwsbrief.

Samen met u werken we eraan om de stad nóg beter op de kaart te zetten. 
Het VVV kantoor speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in.

Kijk op www.dordrechtmarketingenpartners.nl voor meer informatie over onze 
werkzaamheden op het gebied van citymarketing voor de stadsregio Dordrecht.
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Het partnerschap biedt een bedrijf of organisatie aanvullende online zichtbaarheid. 
Door uw partnerschap ondersteunt u de activiteiten gericht op de toeristische promotie. 
Uw bedrijf wordt bovendien prominenter en uitgebreider getoond. 

Het partnerschap is alleen beschikbaar voor bedrijven uit de stadsregio Dordrecht en 
bestemd voor de ondernemingen als cafés, B&B’s, restaurants, winkels,  hotellerie en 
kleinere/ startende ondernemers. 

Online promotie op www.indordrecht.nl: 
• Opname in de database van Dordrecht Marketing & Partners/VVV Dordrecht.
• Weergave van uw bedrijf op bovengenoemde site in een categorie-overzicht die 

passend is bij uw branche en uw bedrijf. Uw vermelding komt bovenaan de lijst, 
boven niet-partners.

• Uitgebreide eigen bedrijfspagina op bovengenoemde site met een omschrijving, 
foto, locatie op plattegrond, volledige naw gegevens en een link naar uw website 
en social media.

• Mogelijkheid om maximaal 3 extra items aan te leveren voor uw eigen bedrijfs-
pagina. Dit kunnen producten, tips of deeplinks naar uw website zijn. Deze info 
kan jaarlijks één keer worden aangepast.

Extra’s via VVV Dordrecht: 
•  Gelegenheid om eigen foldermateriaal te verspreiden via VVV balie.
•  Korting op souvenirs en VVV artikelen uit de VVV Winkel.

Aanmelden voor partnerschap Dordrecht Marketing & Partners:
Ga naar https://dordrechtmarketingenpartners.nl/partner/

PARTNERSCHAP DORDRECHT 
MARKETING & PARTNERS

€65,-
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