Bedrijven op vvvameland.nl (website, mobiele site en App)
Alle leden van de VVV Ameland worden vermeld op de website, de mobiele website en in de VVV Ameland
App*.
*App = uitsluitend bedrijven onder de categorieën Zien & Doen, Eten & Drinken, Winkels en Vervoer.
Deze vermelding bestaat uit:
- naam en adres bedrijf
- telefoonnummer
- informatie over uw bedrijf (ongeveer 80 woorden)
- foto - liggend formaat – mail deze naar webmanager@vvvameland.nl
- marker op kaart Ameland op de website
- marker op de interactieve kaart in de App en 3D weergave van de marker via
augmented reality (via de camera van uw smartphone of tablet)*
Onder welke categorie u wordt vermeld is afhankelijk van type bedrijf.

Wilt u meer aandacht voor uw bedrijf, kies dan voor de ‘bronzen’ of ‘zilveren’ vermelding:
De ‘bronzen’ vermelding

De ‘zilveren’ vermelding

Uw standaard vermelding wordt uitgebreid met:
een link naar uw eigen website
twee extra foto’s op de website en mobiele site
twee extra foto’s in de VVV Ameland App*

Uw standaard vermelding wordt uitgebreid met:
een link naar uw eigen website
twee extra foto’s op de website en mobiele site
twee extra foto’s in de VVV Ameland App*
filmpje (max 45 sec.) op de website
filmpje (max 45 sec.) in de VVV Ameland App* mits WiFi beschikbaar is

Kosten: € 60,- per jaar per vermelding

Kosten: € 75,- per jaar per vermelding

Plaatsing kortingscoupon in de App*
In de App kunt u extra reclame voor uw bedrijf maken door een digitale kortingsbon te laten plaatsen. Het
verschil met een papieren bon is dat de bon geldig blijft voor een door u te bepalen periode. Hou bij
samenstelling kortingsactie er rekening mee dat de bon door 1 persoon meerdere keren gebruikt kan
worden! Kosten € 20,- per coupon per periode (maximale geldigheidsperiode één jaar). De kortingsbon
moet uiteraard interessant zijn voor de klant.
*betreft bedrijven onder categorieën Zien&Doen, Eten&Drinken, Winkels en Vervoer worden vermeld in de App.

