VOORVERKOOP EVENEMENTEN
VIA VVV BREDA en WWW.VVVBREDA.NL
VVV Breda biedt de mogelijkheid om aan de balie van de vestigingen aan de
Willemstraat en de Grote Markt de voorverkoop te doen voor evenementen,
lezingen, concerten etc.
Veel mensen blijken het, ondanks de mogelijkheid om via internet te reserveren,
toch prettig te vinden om ‘gewoon’ een kaartje te kunnen kopen.
VVV Breda biedt de kaarten ook aan in haar webshop, zodat ook online verkoop
mogelijk is. De klant krijgt de bestelde kaarten dan thuisgestuurd.
Voordelen van voorverkoop via de VVV Breda:
 De VVV is voor iedereen een vertrouwd adres. Bovendien goed bereikbaar
en in de Willemstraat met parkeergelegenheid voor de deur.
 Voor niet-commerciële organisaties is deze service gratis. Bij commerciële
organisaties rekent de VVV een provisie van 10%.
 Evenementen die bij de VVV in de verkoop zijn, krijgen (behalve een
vermelding in de maandagenda en op de ticketservicepagina) ook een
aparte pagina over het evenement onder VVV Actueel op de website. De
site van de VVV Breda heeft maandelijks ca. 50.000 bezoekers.
 De informatie in de agenda op de site van VVV Breda wordt rechtstreeks
doorgeplaatst naar de landelijke site en app van VVV Nederland,
www.vvv.nl.
 De VVV vermeldt de evenementen waarvoor zij de voorverkoop doet ook
op facebook en twitter.
 VVV Breda heeft op beide locaties ruimte om een affiche op te hangen en
flyers weg te leggen.
Wij stellen het op prijs als u in uw persberichten, posters, flyers e.d. vermeldt dat
VVV Breda voorverkoopadres is.

Voor meer informatie en het maken van afspraken kunt u terecht bij:
Corinne de Lijster of Merlijn de Vriendt (afd. informatie) of Mariëlle Houben (afd.
promotie en publiciteit)
Tel. 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut)
info@vvvbreda.nl
marketing@vvvbreda.nl
www.vvvbreda.nl
Volg de VVV Breda op Facebook (VVV Breda, Gek op Breda en Groepsuitje Breda), YouTube,
Twitter én in de App Store!

