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Beste Texelse ondernemer,
De gemeente Texel wil u graag faciliteren in de communicatie naar uw gasten of klanten over het
Texelvignet. Alle communicatie-uitingen van het Texelvignet in de openbare ruimte zijn inmiddels
geactualiseerd. Met de meivakantie in het vooruitzicht hebben we ook een aantal
communicatieproducten die u kunt gebruiken, geactualiseerd. Zo treft u in deze envelop een
raamsticker en poster ‘Hier te koop’ in A4 formaat aan.
Folder en andere formaten posters
De folder wordt voor de meivakantie opnieuw geactualiseerd. Zodra de herdruk beschikbaar is,
communiceren we dat via de lokale media en kunt u exemplaren afhalen bij de Publieksbalie in
het gemeentehuis. Wilt u de poster in een ander formaat? Dat kan. Bij de Publieksbalie kunt u ook
een A2 of A3 formaat afhalen.
Banners
De banners die u voor uw website kunt gebruiken, zijn eveneens vernieuwd. Deze kunt u vinden op
de ondernemerspagina op www.texel.nl/digitale balie/ondernemers/Texelvignet.
Meer wederverkopers
Goed te weten is ook dat het aantal wederverkopers groeiende is. Een actuele lijst van
wederverkopers vindt u eveneens op de ondernemerspagina op onze website. Zo kunt u zien waar
in uw omgeving vignetten worden verkocht. Overigens blijft het nog steeds mogelijk om
wederverkoper te worden. Als u meer dan 100 vignetten per jaar wilt doorverkopen, kunt u een
contract met de gemeente sluiten. Als er daadwerkelijk meer dan 100 vignetten aan het eind van
het jaar zijn verkocht, krijgt u per verkocht vignet € 2 vergoeding. Voor het sluiten van een
overeenkomst kunt u contact opnemen met mevrouw I. Buijs, medewerker team Dienstverlening,
bereikbaar via e-mail ibuijs@texel.nl of telefoonnummer 14 0222.
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Ontwikkeling promotionele waarde
Zoals in de nieuwsbrief van december 2012 gemeld, werkt de gemeente samen met Zilte Zaken en
En/Of Ontwerp en Communicatie aan de verdere ontwikkeling van de marketing en communicatie
van het Texelvignet. Dat houdt in het vormgeven van de promotionele waarde van het vignet en
doorontwikkelen van de verkoop en communicatie. Uw ideeën, suggesties en feedback in deze zijn
erg belangrijk om dit te realiseren. Binnenkort zal ook de gemeenteraad zich buigen over de vraag
hoe de promotionele waarde van het vignet beter in de markt gezet kan worden. Graag komen we
daar binnenkort bij u op terug.
We willen u hartelijk danken voor uw hulp bij het onder de aandacht brengen van het Texelvignet.
Uw reacties en suggesties helpen ons het Texelvignet te verbeteren.
Mocht u in de tussentijd vragen of suggesties hebben, dan kunt u eveneens terecht bij
mevrouw I. Buijs, medewerker team Dienstverlening.
Met vriendelijke groet,

Wethouder E. Hercules
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