
 

Betreft: Haak aan bij de film Holland, Natuur in de Delta en verbreed je bereik! 
 
Beste ondernemer van het Groene Hart, 
 
Sinds 24 september draait de film ‘Holland, Natuur in Delta’ op volle toeren in vele bioscopen in 
Nederland. Na het grote succes van de vorige natuurfilm ‘De Nieuwe Wildernis’ hebben de makers 
een tweede deel van de trilogie Holland, Natuur in de Delta opgenomen. Grote delen van de film zijn 
opgenomen in Groene Hart gemeenten, dit maakt het Groene Hart een belangrijke partner van de 
film Holland, Natuur in de Delta.  
 
Als partner van de film zetten de Groene Hart gemeenten samen met Stichting Merk & Marketing 
Groene Hart (www.groenehart.nl)  in op de promotie van het Groene Hart door middel van deze 
bijzondere natuurfilm. Dit doen we door de inzet van ondernemers en organisaties die willen 
aanhaken, website en social media kanalen, de inzet van on- en offline marketingcampagnes en de 
verspreiding van foldermateriaal. Hiermee willen we het merk en de identiteit van Het Groene Hart 
van Holland verstevigen. 
 
Ook u, als ondernemer binnen het Groene Hart, kunt aanhaken bij de film Holland, Natuur in de 
Delta en hiermee uw bereik vergroten!  
U kunt als ondernemer, of in samenwerking met andere ondernemers in het Groene Hart, een 
aanbieding/arrangement opzetten wat aansluit bij de film Holland, Natuur in de Delta.  
 
Dit arrangement zullen wij voor u promoten via:  

1. De website www.groenehart.nl (unieke vermelding op de campagnepagina: 
http://www.groenehart.nl/over-het-groene-hart/film-holland-natuur-in-de-delta) 

2. Twee berichten op de social media-kanalen van het Groene Hart (facebook en twitter) 
3. Uw aanbieding wordt meegenomen in een nieuwsbrief naar 2.300 geïnteresseerde 

bezoekers van het Groene Hart  
4. Er wordt aandacht aan besteed middels een persbericht naar de media. 

Tevens krijgt u beschikking over prachtig beeldmateriaal van de film Holland, Natuur in de Delta. 
Dit álles kunnen wij voor u verzorgen voor slechts een éénmalig bedrag van €50,- excl. btw. 
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Voorbeelden van arrangementen die aanhaken bij de film zijn: een Delta-menu, een hazensafari, een 
wandeling door de natuur, et cetera. Voor meer inspiratie kunt u het verhaal en de trailer van de film 
bekijken op de website van Holland, Natuur in de Delta.  
 

 
 
Wanneer u interesse heeft in dit voorstel stuur dan de volgende informatie op: 

 De omschrijving van het arrangement (+ prijs) 

 Een afbeelding passend bij het arrangement 

 De organisatie(s) die dit arrangement aanbieden 

 Een eventuele link 
 
Daarnaast kunt u gebruik maken van bijgevoegde poster en de sfeerimpressie van het Groene Hart 
met beelden uit de film Holland, Natuur in de Delta. De sfeerimpressie is te vinden via de volgende 
link: https://www.youtube.com/watch?v=wCVxbwgFrs0   
 
Wij zullen er voor zorgen dat dit arrangement wordt gepromoot via de diverse kanalen. 
 
Dit aanbod is geldig tot 31 december 2015.  
 
Groene Hart van Holland, natúúrlijk doen! 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u mij bereiken via onderstaande contactgegevens. 
 
Met vriendelijke groet,  

Kristel Jansen in de Wal 

Stichting Merk en Marketing 

Het Groene Hart van Holland 

De Bleek 6, 3447 GV Woerden 

Tel. 0348-745492 

 
Geopend tijdens kantooruren; 

Helpdesk ma t/m vrij 09.00 – 17.00 

E-mail: info@groenehart.nl 

Website: www.groenehart.nl 
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