Partnerpakketten
Als partner van Mooi Gorinchem profiteer je van onze online bezoekers. Ons toeristische platform
heeft ruim 200.000 bezoekers per jaar. Zie hieronder een impressie van ons bezoekersprofiel. Een
stevig bereik, waar je van kan profiteren als ondernemer.
Er zijn twee pakketten. Het Basispakket en het Extra pakket. Een voorbeeld van een deelnemer aan
het basispakket: https://www.mooigorinchem.nl/nl/ontdek-de-vesting/eten-en-drinken/lunchen-endineren/3314498991/zussen-aan-de-dijk. Het Extra pakket ontwikkelen we nu en maakt een profiel
zichtbaarder voor de online bezoeker. Daarmee eindig je hoger in de online zoekresultaten op ons
platform. Naar verwachting is dit Extra Pakket in mei 2022 gereed. Een voorbeeldvermelding van een
Extra Pakket maken we zo spoedig mogelijk zichtbaar.
Voor lokale ondernemers is het basispakket kostenloos, het Extra Pakket kost € 50 per jaar.
Ondernemers die niet lokaal actief zijn doen mee met het basispakket voor € 75. Het Extra Pakket
kost € 125 per jaar. Wij zijn een toeristisch en recreatief platform en genoodzaakt om hierop te
screenen. Heel soms weigeren we daarom een gewenste deelname.
Profiel
Als partner kan je je profiel op ons platform zelf versterken en actualiseren. Je kan foto’s, filmpjes en
tekst toevoegen, links plaatsen en jouw locatie maken we online vindbaar. Events plaats je op onze
evenementenkalender.
Adverteren met een blogpost, advertorial of social post
Voor extra exposure via onze kanalen kan je adverteren via een blogpost, een advertorial of een
social post. We plaatsen niet alles, omdat relevantie voor ons belangrijk is. Partners krijgen 25%
korting op extra adverteren. Binnenkort introduceren we naast de onderstaande, nieuwe
mogelijkheden om te adverteren.

Online profiel/ pakket

Omschrijving

Kosten (€)
per jaar

Basispakket lokale partners

Normaal profiel, incl. events plaatsen op onze
online eventkalender. Zie voorbeeld: url.
Normaal profiel, incl. events plaatsen op onze
online eventkalender.
Uitgebreid profiel, hogere ranking in de
zoekresultaten. Zie voorbeeld: url
Uitgebreid profiel, hoger ranking in de
zoekresultaten. Zie voorbeeld: url
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Extra promotionele
opties

Omschrijving
Partners krijgen 25% korting!

Kosten (€)
per keer

Blogpost

Blogpost op MG website. Prijs is incl. schrijven.
*Redactie is selectief omdat het moet passen
binnen de contentformule.
Advertorial in nieuwsbrief. In (sub)kop is
zichtbaar dat het een sponsored item is.
1 x social post (LinkedIn, Fb, Insta) *
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Basispakket partners buiten de
stad (regionaal+landelijk)
Extra pakket lokale partners
Extra pakket regionale of
landelijke partners/buiten de
stad.

Advertorial in maandelijkse
Mooi Gorinchem nieuwsbrief
Social post
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Bezoekersprofiel Mooigorinchem.nl (bron Google Analytics jan 2021-febr 2022)
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man 40%

vrouw 60%

Meer info:
Gerben Zeeman (06-44129397) Gerben@mooigorinchem.nl
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