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EEN .BE - .NL WEBSITE MET FOCUS OP ACTIVITEIT 

ZORGT VOOR HOGERE ZOEKRESULTATEN 

 



01 

Kies  een  DOMEINNAAM  

.be -  .nl  gel inkt  aan

act iv i te it  en regio

02 

Kies voor een website 

met focus op  ACTIVITEIT

03

Kies voor SAMENWERKEN 

met experten in toerisme

Hoe meer klanten bereiken 
op de NEDERLANDSTALIGE markt! 



01 

MEER DIRECTE boekingen 

uit  België/Nederland

02 

MINDER  commissie  aan 

OTA 's  als  booking .com

03

HOGERE SCORE in  de 

zoekresultaten Google

Waarom kiezen voor communicatie 
MET FOCUS OP ACTIVITEIT!



Waarom met ons samenwerken

04 

LANGE TERMIJN  

communicat iestrategie

05 

MEER DIRECTE boekingen  

u it  België/Nederland

06

01 

UNIEK PAKKET :   

wi j  doen ALLES voor  u !

02 

Beheer door EXPERTEN in 

tourism communication

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) 



3. INTEGRATIE VAN (UW EIGEN) ROUTES 

(enkel voor fietsen, wandelen en motorrijden) 

RouteYou.com is een community met  8.345.219 unieke gebruikers!!! 
Bezoeken (2017) : 12.748.000 sessies  
Verdeling per land:  29.1% NL - 27,8% BEL 
Verdeling per activiteit : 55% fietsen -  29% wandelen - 15% motorrijden 
Routes downloadbaar voor o.a.  GPS, app beschikbaar

1. DOMEINNAAM .BE - .NL

2. WEBSITE OP BASIS VAN ACTIVITEIT

 EEN WEBSITE MET FOCUS OP ACTIVITEIT

Website met referentie naar uw huisstijl 
SEO optimalisatie : betere zoekmachine resultaten 
Website is geschikt voor tablet en mobiel 
Koppelingen met social media, tripadvisor... 
Integratie inschrijving nieuwsbrief (bv Mailchimp) 
Maandelijkse RAPPORTAGE

1 nieuwe domeinnaam (bv fietsenvogezen.be, vakantiewallis.nl, ...) 
Inclusief 1 GRATIS e-mail adres inbegrepen

https://www.routeyou.com/


ONZE UNIEKE 'TOTAL CARE' SERVICE!

Wij  zorgen voor  een 

maandel i jkse  update  

van uw website  

Wij  zorgen voor  de  ju iste    

exposure  in  funct ie  van 

bv .  se izoenen

Wij  zoeken een 

gepaste  domeinnaam  

Wij ontwikkelen een 

professionele website 

met focus op activiteit 

Wij  rapporteren 

2-maandel i jks  

met  stat ist ieken

Wij  zoeken naar  

geschikte  afbeeldingen 

op basis  van act iv i te it

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

BASIS AANBOD: 
1 domeinnaam & server, 1 email adres 
1 homepage, 1 pagina activiteit, 1 page accommodatie 
Prijs vanaf € 570,00 excl. BTW 

* Prijzen zijn excl. BTW, jaarlijks te betalen voor aanvang, abonnement voor 
minimum 2 jaar, nadien jaarlijks opzegbaar (2 maand voor vervaldag). 
Geen opstartkosten!


