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Hoe meer klanten bereiken 
op de NEDERLANDSTALIGE markt 

01 

Kies  voor  communicat ie  

ger icht  op speci f ieke 

DOELGROEPEN

02 

Kies voor een  community 

met focus op  ACTIVITEIT

03

Kies voor SAMENWERKEN 

met experten in toerisme

FREE  
APP



01 

MEER DI RECTE boekingen 

uit  België/Nederland

02 

MI NDER  commissie  aan 

OTA 's  a ls  booking .com

03

HOGERE SCORE in  de 

zoekresultaten Google

Waarom kiezen voor communicatie 
MET FOCUS OP ACTIVITEIT

FREE  
APP



Waarom met ons samenwerken

05 

MEER DIRECTE boekingen  

u it  België/Nederland

06

01 

UNIEK PAKKET :   

wi j  doen ALLES voor  u !

02 

LANGE TERMIJN  

communicat iestrategie

Beheer door EXPERTEN in 

tourism communication

04 

03

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

Betere  RANKING in  de 

zoekresultaten Google

Budgetvr iendel i jk  én 

toch PROFESSIONEEL

Wij zijn specialisten in het opstellen en ontwikkelen van 
doelgroepgerichte communicatie 

zodat u meer klanten bereikt en meer directe boekingen ontvangt. 

RESULTAAT

Uw communicatie is duidelijk, efficiënt én op maat van de klant
U scoort beter in Google (80 à 90% zoekt op een activiteit/regio!)
U schept bij de bezoeker sneller vertrouwen
Uw potentiële klanten bezoeken een inspirerende omgeving 
Meer rechtstreekse reservaties (ipv via OTA's zoals bv. booking.com) 



AANWEZIGHEID OP ONLINE ROUTEPLANNERS  
BRENGT OP!

RouteYou.com is een community met  bijna 9.000.000 unieke 
gebruikers!!! 

Bezoeken aantal 2017 = 12.748.000 (sessies) 
Verdeling per land:  29,1% NL - 27,8% BE 
Verdeling per activiteit : 55% fietsen -  29% wandelen - 15% motorrijden* 
Routes downloadbaar voor o.a.  GPS, app beschikbaar!!!! 

* motorroutes zijn met 74% groei naar zoekacties in 2017 de sterkste 
groeiers 

EEN ONLINE COMMUNITY MET ROUTEPLANNER 
ROUTEYOU.COM

https://www.routeyou.com/


ROUTEYOU.COM 

Trends 2017 : 
RouteYou.com wordt meer bezocht via tablet en smatphone dan PC  
Gebruik van de MyrouteApp kent een groei van 65%, bijna 200.000 users 

Groei bezoekers 2017 : 19%  
NL : +17% 
BE : +17% 
DE en AT : +41% 

Populariteit routes : 
1. fietsen 
2. wandelen 
3. motorrijden 

Groei van routes 2017 : 
1. motorrijden : +25.8% 
2. fietsen : +18.4% 
3. wandelen : +17.9% 

Facts & figures 2017

M 

50%

V 

50%

45-54 

23%

35-44 

22%

25-35 

22%

55-64 

20%

65+ 

13%

AGE



1. RouteYou account

Afhankelijk van het door u gekozen communicatiepakket  

beschikt u over onderstaande mogelijkheden :

Unieke Routeyou pagina

Layout  door  ons  ontworpen

Link naar  e igen website ,  facebook enz .

Pagina en route  stat ist ieken

Basis  support

3  routes  naar  keuze VOLLEDIG door  ons  uitgewerkt !  

Jouw POI  geplaatst  bi j  andere  routes  

Jouw eigen content  in  de  RouteYou App voor  

smartphones 

Advertenties
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ONZE UNIEKE 'TOTAL CARE' SERVICE!

Wij  zorgen voor  de 

integrat ie  van uw pagina 

in  uw vol ledig  pakket  :  

p latform &  website

Wij  plaatsen uw routes  

op onze RouteYou pagina 's  

MobikeHotel ,  F ietsHotels ,

WandelHotels

Wi j  rapporteren  

2-maandel i jks  

met  stat ist ieken

Wij  maken uw 

Premium account  aan  

Wij ontwerpen uw pagina 

inclusief het design van 

de  hoofding en link naar 

uw eigen website ,  social 

media . . .

Wij  ontwerpen    

3  routes  naar  keuze :  

f iets ,motor ,wandelen

U hoeft zelf niets te doen, 
wij doen alles voor U! 

SmartMoves bvba • Nieuwstraat 28 • 3360 Korbeek-Lo 
T. +32 (0)16 22 00 87 • kristel@smartmoves.be 

www.smartmoves.be



2. Advertenties 
Overzicht van de verschillende beschikbare posities op de website

Premium Targeting :  u mag aangeven op welke pagina's, voor welke
bezoekers en voor welke content u uw advertenties wilt laten zien.
Bijvoorbeeld, maar niet beperkend voor zover wij in de mogelijkheid zijn om
aan uw specifieke wensen te voldoen zijn onderstaande criteria van
toepassing: 

Doelgroep: land en taal van de bezoeker 
Frequency Capping (beperking van het aantal vertoningen voor eenzelfde
gebruiker) toegestaan zonder meerkost. 
Bij welke routes: verschillende opties (combineerbaar), bijvoorbeeld, enkel bij
fietsroutes in een bepaald gebied of enkel bij eigen routes. 
Op welk soort pagina: bvb. enkel de homepage, enkel de zoekpagina's (al
dan niet voor een bepaald type routes) of enkel op de routepagina's of
locatiepagina's. 
De plaatsingsperiode: bvb. enkel in het weekend, 's avonds ... 
De campagneperiode waarover u de plaatsingen die u geboekt hebt wilt
spreiden 



In 5 stappen naar meer winst via de 
NEDERLANDSTALIGE markt! 

SmartMoves bvba • Nieuwstraat 28 • 3360 Korbeek-Lo (BE) 
T. +32 (0)16 22 00 87 • info@smartmoves.be  

www.smartmoves.be

RouteYou Prijzentabel

Wenst u meer informatie te bekomen over de verschillende mogelijkheden bij 
RouteYou neem dan zeker contact met ons op. 

  

Prijzen excl. BTW 

Etienne Beentjes 
info@smartmoves.be 
T. +32 (0) 496 29 58 98 

RouteYou Premium Account:         
Setup cost  

Advertising Campaigns                 

                  

€ 299,00 / jaar 
€ 50,00 

   vanaf € 250,00 
(€ 6,00  per 1000 impressies) 

grafisch design banner niet inbegrepen 
  


