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Programma 
Internationalisering

De groei van toerisme in Brabant is ingezet. Voornamelijk dankzij internationale 

toeristen die Brabant steeds vaker als vakantiebestemming weten te vinden. Om 

die groei door te zetten en jou daarvan te laten profiteren, presenteren we ook 

jouw vrijetijdsaanbod graag op het internationale podium.

Verleid de internationale toerist
VisitBrabant presenteert onze provincie als dé destinatie voor 
een meerdaags verblijf. Via de internationale markt van 
touroperators en pers, maar ook direct aan consumenten met 
campagnes in onder meer Nederland, België en Duitsland. 
Daarbij verwijzen we steeds naar het ‘Beste van Brabant’ op 
visitbrabant.com. Daar presenteren we Brabant meertalig en 
conform de maatstaven van de internationale toerist: met 
professionele teksten, correcte vertalingen en sterk 

beeldmateriaal. Met het Basispakket Internationaal sta jij 
daar ook bij, neemt VisitBrabant die zorg uit handen en 
beland ook jij vroegtijdig op de bucketlist van internationale 
gasten. Bovendien krijg je alle teksten en vertalingen ook 
voor eigen gebruik én plaatsen wij ze voor je op relevante 
(inter)nationale reviewsites als TripAdvisor, Zoover, Yelp 
HolidayCheck en Google. Zo bereik je een internationaal 
miljoenenpubliek!

Stap voor stap bouwen we aan een Brabantse database. 
Eén plek waar we jouw teksten en beelden actueel houden 
en bovendien zorgen dat deze op zoveel mogelijk 
platformen worden gepresenteerd. Via jouw eigen kanalen, 
die van VisitBrabant en reviewsites als TripAdvisor en 
Google. En denk ook aan evenementen, 
verblijfsaccommodaties en pers en media (zoals Lonely 
Planet, Lufthansa en Trivago) die zo makkelijk gratis 
meertalige content kunnen putten uit deze database.

Kortom: wij helpen je met goede contentcreatie en wij 
plaatsen deze content door op zoveel mogelijk platformen 
die samen een miljoenenpubliek bereiken.



Programma 
Online Reputatiemanagement
Laat reviews voor je werken
De presentatie en prestatie van jouw locatie op reviewsites is 
cruciaal. Of je nu wilt of niet, je doet eraan mee. Reviews 
bereiken niet alleen een internationaal miljoenenpubliek, ze 
spelen een grote rol in het zoek- en boekgedrag van potentiële 
gasten. Daar kan geen campagne tegenop! Ook geven ze je 
waardevolle informatie over bijvoorbeeld de service, kwaliteit 
en de gastvrijheid van je personeel in je bedrijf. Kortom: laat 
reviews voor je werken! Lastige materie? Zeker. Daarom bieden 
we het Businesspakket als aanvulling op het Basispakket 
Internationaal.  

We presenteren je op de belangrijkste 
(inter)nationale reviewsites
We bieden tips en concrete tools om meer reviews 
te genereren
We attenderen je actief op de actuele ontwikkeling 
van jouw online reputatie
We leren je efficiënt en effectief jouw reputatie te 
onderhouden en te verbeteren
We bieden inzicht in hoe ORM ingezet kan worden 
als effectieve managementtool



Meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak 
maken?
I: visitbrabant.com/business

E: info@visitbrabant.com

T: 013-3030390

SEO-teksten voor de (inter)nationale toerist 
(max. 300 woorden)

Vertalingen naar Engels en Duits

Plaatsing op meertalige portal visitbrabant.com

Content beschikbaar voor eigen gebruik

Doorplaatsing op (inter)nationale reviewsites

Jaarlijkse update

Korting op Masterclasses

Maandelijkse maatwerkrapportage die inzicht geeft 
in de online reputatie van je bedrijf

Supportdesk

Korting op uitgebreide analyses

Korting op exclusieve trainingen

Handige toolkits voor het verkrijgen van reviews 

Praktische handleidingen
 

 Normaal €39,- p/mnd. 

Nu voor slechts 

€ 34,- p/mnd 

én tijdelijk gratis 360° - 
en sfeerfotografie!

Normaal €49,- p/mnd. 

Nu voor slechts 

€ 39,- p/mnd 

én tijdelijk gratis 360° - 
en sfeerfotografie!

Basispakket Businesspakket

Word businesspartner en profiteer! 
Businesspartners van VisitBrabant profiteren van allerlei voordelen en privileges. Denk aan 
exclusieve bijeenkomsten, kortingen op diensten en nog veel meer... 


