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Samen maken we Brabant
VisitBrabant promoot toeristisch
Brabant in binnen- en buitenland.
Om ook jouw aanbod voor het
voetlicht te krijgen, is een meertalige
toppresentatie in woord en beeld
cruciaal.

Met het Businesspakket van VisitBrabant nemen we die
zorg volledig uit handen. Bovendien zorgen we direct dat je
op een aantal belangrijke toeristische platformen goed
zichtbaar bent én draai je volop mee in hét (kennis)netwerk
van Brabant. Lees daarom hier alles over het Businesspakket van VisitBrabant en sluit je aan. Kijk voor meer info
op onze website of bel met de BusinessDesk: 013-3030390.

Businesspakket
VisitBrabant
1 We verzorgen jouw perfecte online
presentatie
2 Bereik met jouw toppresentatie een
miljoenenpubliek
3 We delen kennis, kunde en handige tools
rondom het thema (internationale) gastvrijheid
4 Online Reviewmanagement: Laat reviews
voor je werken
5 Themamarketing, kennis en aansluiting bij
een breed netwerk

De partners van VisitBrabant

Al bijna 250 partners
gingen je voor
Voor slechts € 39,- per maand word je
partner van VisitBrabant en profiteer je
van het totale scala aan diensten en
activiteiten. Inmiddels gingen al bijna
250 Brabantse ondernemers je voor.
Wil je weten wie?
Kijk op onze partnerlijst op
visitbrabant.com/partners. Graag
noemen we ook jou bij het Beste
van Brabant.

Overzicht partners VisitBrabant
per 1 november 2018

1 Jouw perfecte online presentatie
Een professionele tekstschrijver zorgt op basis van jouw
informatie voor een wervende tekst over jouw locatie en
we laten deze vertalen naar het Duits en het Engels. Onze
fotograaf maakt sfeer- en 360-gradenfoto’s van je locatie.
Dit alles bij elkaar vormt het fundament van jouw perfecte
online presentatie.

2 Bereik een miljoenenpubliek

Voor onze partners verzorgen we een toppresentatie van
hun bestemming in tekst en beeld en plaatsen deze op
visitbrabant.com. Met campagnes en de inzet van pers
en influencers verleiden we bezoekers dat aanbod hier te
bekijken. Bovendien plaatsen we jouw toppresentatie ook
op de belangrijkste (inter)nationale toeristische reviewsites.
Daarmee bereik je letterlijk een miljoenenpubliek!

“Het gezamenlijke bereik van Brabantse ondernemers en VisitBrabant
zorgt voor een enorme aantrekkingskracht van Brabant en voor ons in het
bijzonder op expats, toeristen en dagjesmensen in Eindhoven.”
Stadsbrouwerij Eindhoven

3 Hoe goed ken jij jouw
internationale gast?
Gastvrijheid zit bij Brabanders in het DNA. Toch is het belangrijk om
goed te snappen wat bezoekers verwachten. Met o.a. masterclasses,
online trainingen en slimme hulpmiddelen als een internationale
vakantiekalender, krijg je concrete informatie om de beleving van
jouw gasten eenvoudig te verbeteren.
Online training: Duitse gast

4 Reviewmanagement:
meer omzet door reviews

5 Themamarketing, kennis
en netwerk

De invloed en het bereik van
reviewsites als TripAdvisor en Google
is enorm. En ook al lijkt het soms
niet zo, je hebt wel degelijk invloed
op deze kanalen. Met een online
training, masterclasses, dagtrainingen,
persoonlijke maandrapportages en
andere tools van VisitBrabant, leer
je hoe je invloed kunt hebben op je
online reputatie en laten we je ook
zien hoe dat effectief en efficiënt
kan. Bovendien kun je reviews slim
benutten als managementtool.

Met ondernemerssessies inspireren we je hoe je aan kunt
sluiten bij grote Brabantse thema’s, zoals Urban & Design,
Brabant Celebrates Food, Brabant Remembers en Van Gogh.
En hoe je daarvan kunt profiteren. Ook zijn deze sessies dé
momenten om collega’s uit het vak te ontmoeten. De praktijk
leert dat deze netwerkmomenten een voedingsbodem
zijn voor het delen van kennis, nieuwe samenwerkingen en
(gezamenlijke) productontwikkeling.

“Samen kunnen we meer, reiken we
verder en versterken we elkaar in het
Brabantse landschap en daarbuiten.
Vanuit die gedachte hebben we
gekozen voor het partnership met
VisitBrabant.”
Museum Helmond

Onderdelen Businesspakket Leisure:
Tekst & vertaling

• SEO-tekst voor (inter)nationale gast

Professionele en meertalige content

• Vertaling naar Duits en Engels
• Presentatie op visitbrabant.com

Fotografie

• Sfeerfoto’s

Beeld zegt meer dan 1000 woorden

• 360°- foto’s
• Plaatsing op visitbrabant.com

Doorplaatsing op websites

• Toppresentatie ook op reviewsites

Bereik meer publiek		
zoals Tripadvisor en Google
• Tekst, vertalingen plus foto’s voor
		 eigen gebruik
Online Reviewmanagement

• Maatwerkrapportage over je bedrijf

Aan de slag met online reviews

• Online training
• Masterclasses
• Korting op 1-daagse training

Internationale Gastvrijheid

• Vakantiekalender NL/BE/DE

Beter inspelen op internationale gasten • Online trainingen BE/DE
• Masterclasses

Graag verwelkomen we ook jou als
partner van VisitBrabant
Door jouw partnerschap met VisitBrabant kunnen we
jouw aanbod op een nationaal en internationaal podium
presenteren. Word partner en profiteer!
Meer informatie
Neem voor vragen of opmerkingen contact op
met onze BusinessDesk via 013 – 3030390 of
info@visitbrabant.com en kijk op onze website.

Ook jouw vergaderlocatie in de spotlight?
VisitBrabant Convention Bureau promoot
MICE-bestemming Brabant jaarrond richting
(inter)nationale meetingplanners. Al meer dan 30
“Met het promoten van je regio trek je meer gasten dan
enkel het promoten van je hotel, zodoende hebben wij actief
gekozen voor een samenwerking met VisitBrabant.”

congres- en vergaderlocaties zijn aangesloten in
dit marketingcollectief. Informeer bij VisitBrabant
Convention Bureau naar de mogelijkheden.

Mercure Hotel Tilburg
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