
 

 
Help! Ik heb moeite met… 

 

 
Ga aan de slag en…. 

 
...de Duitse taal 
 
De taalbarrière is voor veel 
ondernemers de grootste drempel 
maar dat is niet nodig 

 
- Lees onze blog over de Duitse taal met 

praktische tips over hoe je communiceert met je 
Duitse gasten. 

- Schakel een vertaler in, voor tips kijk hier.  

 
...online zichtbaarheid 
 
De Duitsers maken online een 
grote inhaalslag, zorg dus in de 
eerste plaats dat jij online 
zichtbaar bent: 
 
Stap 1: zorg voor een Duitse 
website 
 
Stap 2: wees online vindbaar 
 
Stap 3: ga aan de slag met (online) 
marketing 
 
We geven je inzicht in de 
belangrijkste aandachtspunten. 

 
- Lees deze blog met handige tips voor jouw 

Duitse website. We leggen je ook uit wat een 
Impressum en Datenschutzerklärung zijn en 
wat handige betaalmethoden zijn. 

- Kijk hier voor de meest recente SEO inzichten 
en ontdek hoe de Duitse gast online zoekt naar 
accommodaties en uitjes. 

- Meld je gratis aan op besuchdrenthe.de, hier lees 
je hoe je dat makkelijk kan doen. We hebben ook 
tijdelijk een actie om jouw tekst op 
besuchdrenthe.de te vertalen, kijk hier.  

- Zet de stap op de Duitse markt met online 
marketing, lees deze blog (zie hieronder) met 
onder andere tips voor online 
(beoordelings)platformen. 

- Neem deel aan de verdiepingscursus Duitse 
markt op 16 juni, hier kan je je aanmelden. 

 
… hoe kan ik aanhaken/ 
samenwerken in de marketing 
richting Duitsland 
 
Marketing in Duitsland is 
kostbaar. Door slim samen te 
werken, sta je samen sterk. 
 
 

 
- Bekijk hier de advertentiemogelijkheden voor de 

krant ‘Erleb! Drenthe’ die net over de grens huis 
aan huis wordt verspreid. 
 

- Werk samen met collega ondernemers en maak 
slim gebruik van de Drentse huisstijl, Duitse 
video en meer, neem contact op met onze 
relatiemanagers Jan Willem Melisse en Michelle 
Boer voor alle mogelijkheden.  
 

Checklist Duitse markt 

https://www.marketingdrenthe.nl/blog/deutsch-macht-spass
https://www.marketingdrenthe.nl/expertise/doelgroepen/internationale-doelgroepen/duitse-markt
https://www.marketingdrenthe.nl/blog/kennisblog-eerste-stappen-duitse-markt
https://www.marketingdrenthe.nl/expertise/seo-inzichten
https://www.marketingdrenthe.nl/blog/duitse-pagina-aanmaken
https://www.marketingdrenthe.nl/blog/actie-kosteloos-teksten-vertalen
https://www.marketingdrenthe.nl/expertise/bijeenkomsten
https://www.marketingdrenthe.nl/jaarplannen-2022/campagnes-projecten/erleb-drenthe
https://www.marketingdrenthe.nl/over-ons/team
https://www.marketingdrenthe.nl/over-ons/team

