Promotiepakket

Basisvermelding

Een deel door bijTeun geselecteerd aanbod aan
dagrecreatie zal namens bijTeun worden getoond op
de website www.landvananwb.nl. Onze selectie
wordt extra beloond met onder andere voorrang op
de zoekresultaten op de website van de ANWB.

n.v.t.

U kunt de beschikbaarheid van uw activiteiten
overzichtelijk tonen in een kalender. Onze bezoekers
kunnen een reserveringsaanvraag doen middels een
formulier.

n.v.t.

De reserveringsaanvraag krijgt u binnen per
e-mail, waarna u de aanvraag naar eigen wens kunt
afhandelen.

Jaarlijkse uitgave van een gids met aanbod van
bijTeun waar u prominent zichtbaar bent.
De gids wordt via diverse kanalen aangeboden aan
de consument.

n.v.t.

U kunt meerdere categorieën kiezen zoals bv.
camping + huifkartocht + boerengolf. Hierdoor is
uw bedrijf met al uw activiteiten sneller te vinden
door de bezoeker.

U kunt 1 categorie kiezen
waar de bezoeker u op kan
vinden.

Voor elke categorie die u heeft gekozen is een apart
veld beschikbaar waar u eenvoudig een beschrijving
kunt toevoegen.

Idem.

Per veld kunt u 2.500 tekens besteden aan het
beschrijven van iedere activiteit.
Uw onderneming wordt veelvuldig onder de
aandacht gebracht op de website en in Sociale Media
met artikelen, interviews, foto’s, evenementen,
arrangementen, etc.
Het team van bijTeun zorgt voor de promotie!

n.v.t.

Voorrang in zoekresultaten. Als een consument
zoekt in een bepaald gebied of op een categorie
wordt uw bedrijf en uw activiteiten eerder getoond
dan de basisvermelding.

Basisvermeldingen zijn pas
zichtbaar nadat andere
aanbieders zijn getoond.

U kunt uw activiteiten in meerdere talen aanbieden.

Idem.

Nieuwsbrief

Uw bedrijf is regelmatig prominent zichtbaar in de
nieuwsbrief die onze bezoekers ontvangen.

n.v.t.

Uw bedrijf krijgt prominent aandacht middels
artikelen, interviews, foto’s, evenementen,
arrangementen, etc.

U kunt meerdere foto’s en video’s toevoegen aan uw
vermelding.

U kunt 1 foto en/of video
toevoegen aan uw
vermelding.

Persoonlijke aanbodpagina met álle informatie over
uw onderneming overzichtelijk op één pagina.

Idem.

Deze pagina’s zijn gemaakt om uw Google positie
verder te verbeteren. Bezoekers kunnen middels een
button contact met u opnemen per mail.

