Blijf op de hoogte
Nieuwsbrief
U ontvangt deze nieuwsbrief,
omdat u als partner betrokken
bent bij het regionaal project
Hotspot Brabant.
Website
Op www.hotspotbrabant.nl leest
u wat Hotspot Brabant u biedt.
Sociale media
Volg Hotspot Brabant op twitter of
like ons op facebook en blijf op
de hoogte van de actualiteiten.
Contact
Voor uitgebreide informatie of
specifieke vragen, kunt u contact
met ons opnemen via
info@hotspotbrabant.nl.

Hotspot Brabant 2.0
Seizoen 2 is gestart
Op 31 maart jl. is in museum De Looierij te Dongen Hotspot Brabant
versie 2.0 van start gegaan. Een grote taart met het logo van Hotspot
Brabant en de logo’s van de Gemeente Dongen, VVV Kaatsheuvel,
Toerisme en Uitpunt Waalwijk en het Heusdens Buro voor Toerisme
werd door de burgemeester van Dongen René van Diessen
aangesneden, onder het toeziend oog van burgemeester Wim
Luijendijk en wethouder Ruud van Eijkeren uit Loon op Zand en
wethouder Margo Mulder uit Heusden. De Hotspot Brabant Box bevat
dit jaar 15 vouchers voor gratis producten en belevingen in De
Langstraat, die in te leveren zijn tot 1 april 2015. Tientallen boxen zijn
reeds verkocht bij de toeristische bureaus en deelnemende bedrijven.
Op pad met de aangepaste routeapp
Dit seizoen heeft Dongen zich aangesloten bij Hotspot Brabant. De
Route ‘Leer mij de Langstraat kennen’ is dan ook verlengd met een lus
door Dongen en ’s Gravenmoer. De route app ‘hotspotbrabant’ is door
een aantal technische aanpassingen nu nog gebruiksvriendelijker.
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Moederdagactie
De afgelopen weken is er volop publiciteit geweest in de dag- en
weekbladen. Daarnaast worden het hele jaar door acties uitgezet om
Hotspot Brabant, de cadeaubox en de route-app onder de aandacht te
brengen bij een breed publiek. In samenwerking met schoonheidssalon
Magna Mater uit Drunen bieden we kopers van de box rondom
Moederdag een extra voucher voor een gratis dagcrème aan.

