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voor ieder budget | op maat gemaakt | door heel Nederland | persoonlijk contact 

culinair genieten | huwelijksfeest | comfortabel overnachten

36 officiële 

trouwlocaties
voor een unieke 

huwelijksdag!

‘Heldere communicatie, staan open voo  nieuwe ideeën, 

goed bezocht met geïnteresseerde b uidsparen’

Fletcher Bruidsevenementen



Fletcher Bruidsevenementen

Fletcher Hotels organiseert veelzijdige bruidsevenementen 
op unieke trouwlocaties in Nederland. Met ruim 36 officiële 
trouwlocaties en nog veel meer feestlocaties zijn de 
mogelijkheden eindeloos. 

Om de stijl, service en kwaliteit van de evenementen 
te optimaliseren zijn wij op zoek naar enthousiaste 
leveranciers die samen met ons de evenementen nog 
leuker maken. 

Wij ontvangen u graag op één of meerdere van onze 
evenementen. 

Graag tot ziens! 

Op de mooiste plekjes
 

van Nederland!
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Fletcher Trouwen Inspiratiedagen & 
Open Toptrouwlocatie Route 

Op verschillende dagen in het jaar zullen de Fletcher Trouwen 
Inspiratiedagen plaatsvinden. Tijdens de inspiratiedagen 
krijgen aanstaande bruidsparen de mogelijkheid om 
vrijblijvend de locatie te bezichtigen, zonder dat zij daar 
een afspraak voor hoeven te maken. Bruidsparen worden 
uitgenodigd naar aanleiding van hun getoonde interesse, 
echter is het onbekend hoeveel er daadwerkelijk langskomen. 
Onze partners krijgen als eerste de mogelijkheid om zich 
kosteloos te promoten op de trouwlocaties van Fletcher 
Hotels op deze dagen.

Verspreiding flyers/brochures

Bruidsparen gaan vaak als eerste op zoek naar hun 
trouwlocatie. Via Fletcher Hotels ontvangen bruidsparen 
de locatiebrochures direct van de locaties en de landelijke 
brochures via de afdeling Trouwen. De landelijke brochures 
worden toegestuurd in een vrolijk brievenbusdoosje met 
tal van inspiratie en informatie van Fletcher Hotels en onze 
partners. Tevens worden er vanuit de afdeling Trouwen 
goodiebags gemaakt voor de landelijke inspiratie- & open 
dagen. Totaal kunnen we voor u ruim 750 flyers (maximaal 
A4 formaat en 135 grams) verspreiden onder aanstaande 
bruidsparen. Verspreiding van 750 flyers €99

Happily ever 

after starts 
here!
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One Day Wedding

Bent u als ondernemer op zoek naar een sfeervolle dag, tijdens een bijzonder 
evenement en wilt u persoonlijk contact met bruidsparen?

Wij bieden bruidsparen de unieke kans op inspiratie, tips en ideeën tijdens een 
bijzondere huwelijksdag. Bij dit evenement ervaren zij hoe hun mooiste dag eruit 
zou kunnen zien door specialiteiten van bedrijven te kunnen proeven, horen, zien 
en ondervinden. 

Op deze dag worden de gasten volledig in de watten gelegd tijdens een ware 
huwelijksdag met vele activiteiten, belevingen en workshops, middels een op 
maat gemaakt programma. Wij bieden u hierin de unieke gelegenheid uzelf te 
presenteren door te doen waar u goed in bent. Let op! Er zijn verschillende edities, 
waarin een ander thema wordt gehanteerd.

Bruidsbeurs 

De Fletcher bruidsbeurs is gratis toegankelijk. Gemiddeld verwachten wij per 
beurs +/- 100 tot 200 bezoekers. Tijdens de bruidsbeurs streven we naar minstens 
25 enthousiaste deelnemende bedrijven die actief hun service verkopen. Na een 
sfeervol optreden zal er een spetterende bruidsshow plaatsvinden. Als leverancier 
wordt u goed verzorgd gedurende de dag en uiteraard mag u uw flyers bij ons 
afleveren voor in de goodiebag. Na aanmelding houden we u persoonlijk op de 
hoogte.



Samenwerkingen

Fletcher Trouwen hecht veel waarde aan samenwerkingen 
met enthousiaste bedrijven uit de trouwbranche. Samen 
staan we sterk. Wij zijn ervan overtuigd dat de bedrijven die 
wij aanbevelen ook op onze evenementen te zien moeten 
zijn. Daarom hebben wij onze partnerschappen gebaseerd 
op deelname aan onze evenementen.

Zilver & Goud
   ❤ Deelname aan 1 (zilver) of 2 (goud) bruidsevenement(en)  
(naar eigen keuze) georganiseerd door Fletcher Trouwen.

   ❤ Gratis deelname aan de goodiebag
   ❤ Goed verzorgde lunch voor 1 persoon
   ❤ Koffie, thee en Fletcher tafelwater gedurende het 
evenement

   ❤ Vermelding op de evenementen pagina op de website & 
sociale media

   ❤ Borrel na afloop

Diamant & Platina (inclusief partnerschap)
Inhoud Zilver & Goud arrangement plus de volgende 
extra’s: 

   ❤ Deelname aan 3 of 4 evenementen
   ❤ Advertorial in de digitale nieuwsbrief
   ❤ Uitgebreide websitevermelding op de partnerpagina
   ❤ Facebook en Instagram post
   ❤ Blog op de website (zelf aanleveren)
   ❤ Gratis deelname aan inspiratiedagen
   ❤ Gratis verspreiding van 750 flyers t.w.v. €99
   ❤ Als eerste de mogelijkheid te adverteren in het Fletcher 
Trouwen Magazine

Zilver Goud Diamant Platina

1x event 2x event 3x event 4x event

€225 €399 €550 €699



Fletcher Trouwen inspiratie magazine ‘Jullie Huwelijksdag’

Ieder jaar in september komt er een nieuwe Trouwbrochure uit. In 2016 hebben we voor 
het eerst een magazine gemaakt en daar zijn veel positieve reacties uit voort gekomen, 
waardoor we een volgende edite willen doorzetten én verbeteren. Dit magazine wordt 
gevuld met interviews, leuke redactionele stukken, tips, ervaringen en nog veel meer. 
Omdat we het blad voornamelijk redactioneel willen houden zijn er slechts enkele 
advertentiemogelijkheden. Wel zijn er diverse mogelijkheden voor redactionele aandacht.

Let op: Partners van Fletcher Trouwen krijgen als eerste de mogelijkheid een advertentie of redactioneel stuk te reserveren. Voor 
sommige branches hebben wij beperkte ruimte beschikbaar. VOL=VOL 

   ❤ Advertentie
Er zijn twee grote advertentieruimtes beschikbaar. Aan de binnenzijden van de cover en de achterpagina bieden we een 1/1 
pagina of een spread aan.

   ❤ Korte tip
Een uitgelichte tip welke we plaatsen op een locatiepagina. Hiervoor houden we graag rekening met bestaande 
samenwerkingen tussen de locatie en uw bedrijf. Deze tip mag maximaal 30 woorden bevatten inclusief uw naam en 
bedrijfsnaam of website. 

   ❤ Advertorial
Een advertorial tekst van maximaal 80 woorden inclusief uw bedrijfsnaam en/of website. De tekst en foto moeten kant en klaar 
aangeleverd worden bij de redactie. Alle advertorials worden geplaatst op de speciale ‘tip’ pagina’s. Deze pagina’s worden 
verdeeld in de categorieën: Huwelijksceremonie, Receptie, Feestavond en een algemene pagina voor weddingplanners, foto- 
en videografie, bruidsmode, trouwauto’s, ringen, bruidsbeurzen etc. De redactie bepaalt waar het stuk geplaatst wordt. Hierbij 
mag uiteraard een foto of een logo geplaatst worden om de tekst meer kracht bij te zetten. De redactie biedt geen exclusiviteit 
en plaatst de advertorials naar eigen inzicht in het magazine. De redactie kan de teksten aanpassen naar de stijl van het 
magazine. U ontvangt hiervan een proefdruk.

Oplage 45.000 exemplaren

Verspreiding Verspreid via 74 Fletcher Hotels 
en Fletcher Trouwen evenementen

Formaat (b x h) 210 mm x 297 mm

Omvang Ongeveer 50 pagina’s

Druk Full Colour

Verschijningsdatum september

Reserveren Tot 20 maart

Aanleveren Voor 20 april

Doelgericht adverteren  
bij meer dan 45.000 bruidsparen

   ❤ De locatie is vaak het eerste  
waar bruidsparen naar zoeken.

   ❤ Verspreiding in meer dan 74 hotels  
waarvan 36 officiële trouwlocaties.
   ❤ In de goodiebags van meer dan  
tien verschillende evenementen.

Gratis online aan te vragen

Bewaarexemplaar voo 

alle buiden-to-be!



Volg Fletcher Trouwen op social media en blijf op de hoogte 
van alle ontwikkelingen, winacties en nieuwste trouwtrends! 

 #trouwenbijfletcher

Contactgegevens
Fletcher Trouwen | Buizerdlaan 2 | 3435 SB | Nieuwegein

+31 (0)347 - 375 875 | trouwen@fletcher.nl | www.trouwenbijfletcher.nl


