
'Hoe blijf ik 
top of mind bij 
mijn potentiële
gast/bezoeker?'
Webinar Euregio
Dinsdag 23 maart 13.30 uur



Sinds 2006 Recreatie is
alles

Kennis is macht Fullservice
marketing

Van 2 naar 30
enthousiastelingen

100% focus op de
recreatiebranche. Daar
hebben we verstand van.

Dus zijn we HISWA-Recron
Kennispartner en delen we
onze kennis graag.

Alles in eigen huis met eigen
specialisten

Even voorstellen: Prosuco



Via welke (online) kanalen ben je
zichtbaar (en word je gevonden) ?
Hoe zorg je voor een groter bereik?
Praktische tips 
Aan de slag

1.

2.
3.
4.

Iets leren in een uurtje!



Via welke (online) kanalen ben je
zichtbaar (en word je gevonden) ?

1.

Je eigen website - in 2
talen!
Website(s) van anderen
Social media: Facebook,
(Instagram), Pinterest
E-mail



2. Hoe zorg je voor meer bereik?

Je eigen website - in 2
talen!
Website(s) van anderen
Social media: Facebook,
(Instagram), Pinterest
E-mail

SEO & SEA

Linkbuilding
Activiteit & 
Advertenties
Mailing



SEO 
(=Search Engine Optimization / Zoekmachine optimalisatie)

Zorg dat je gevonden wordt in de 'natuurlijke' resultaten van de zoekmachine (meestal Google)

SEA 
(= Search Engine Advertising / zoekmachine advertenties zoals Google Ads)

Je betaalt (aan Google) voor een plekje bovenaan

Je eigen website
De termen SEO & SEA

VOORBEELD



Linkbuiling 

Zorg dat jouw website wordt genoemd op 'verzamelwebsites' en websites van gelieerde

bedrijven.

Je eigen website
Via de website van anderen -  Linkbuilding

VOORBEELD



Social Media - de cijfers
Gebruik kanalen in Duitsland



Social Media - handige tips!
Facebook, Pinterest (& Instagram)

VOORBEELD

Plaats berichten in het Nederlands én Duits op je Facebookpagina (hoe?)
Minimaal 1 x per week
Deel links naar meer informatie op je eigen website => meer online bezoek!
Vermeld de coronamaatregelen op jouw bedrijf: wat mag wel/ wat mag niet? Welke
extra (veiligheids)maatregelen zijn van toepassing? Link vooral door naar je website. 
Wees actueel: 2 weken geen update = oud nieuws



Een bericht op Facebook in meerdere talen plaatsen



E-mail
Maak gebruik van je gastenbestand

VOORBEELD

Zorg voor een aanmeldfunctie voor de nieuwsbrief op je website
Bewaar e-mailgegevens van bezoekers/gasten (vraag toestemming)
Verstuur minimaal 4 x per jaar een persoonlijke boodschap / mailing
Beloon trouwe gasten & stimuleer herhalingsbezoek



https://www.demebel.nl/
https://www.facebook.com/BoerderijcampingDeMebel/
 

www.hetgroenebed.nl
https://www.facebook.com/hetgroenebed/

www.stadsmuseumbergh.nl

3. Praktische tips

https://www.demebel.nl/
https://www.facebook.com/BoerderijcampingDeMebel/
https://hetgroenebed.nl/
https://stadsmuseumbergh.nl/


Werk je website bij.
Zorg voor beschikbaarheid informatie in twee talen
Houd rekening met zoekgedrag van je gast
Meten is weten! Google Analytics (vraag je websitebouwer)
Analyse/advies? Via voucher Euregio

Houd je social media kanalen up to date. 2-Talige Communicatie!
1 x per week, pak een vast moment of plan je berichten in

Koester je bestaande relaties/gasten en zorg voor actuele
contactgegevens.

1.
a.
b.
c.
d.

2.
a.

3.

4. Aan de slag!


