
Reclame banner
Wil je in een bepaalde periode jouw bedrijf of evenement extra onder de aandacht brengen? Reserveer  dan tijdig 
een mooie bannerplek die doorlinkt naar een door jou opgegeven webadres. Ben er op tijd bij, want deze gewilde 
ruimte is beperkt beschikbaar. 

 CityChimp.nl en social media 
Het promotieprogramma van CityChimp.nl omvat een aantal onderdelen, zoals het regelmatig posten van berichten 
via de bekende social  media kanalen. Ook wordt via  diverse printuitingen zoals stickers, flyers, promotieartikelen 
en  publicaties in  GratisPocketGids, GratisCityMap, e.d. reclame  gemaakt  voor het  unieke CityChimp.nl  platform. 
Ook onze  opvallende s traatdisplays  zijn bewezen  succesvol en  zorgen voor extra  exposure voor  onze doelgroep. 
 

 

De website waar 
uw onderneming 
centraal staat

Gratis folders downloaden van attracties of evenementen
En dat is nog niet alles: als je een folder/flyer hebt van jouw attractie of evenement,  plaatsen wij deze gratis op 
CityChimp.nl. 

CityChimp.nl streeft er naar om elk  bedrijf zichtbaar op haar website  te  plaatsen middels een kosten-
loze basisvermelding. Ook kunnen  ondernemers zich  gemakkelijk  zelf aanmelden. Via  de  homepage 
klik je rechtsboven op  de button    en de rest  wijst zich vanzelf.  Controleervermelding toevoegen
of jouw bedrijf er al op staat! Als dat het geval is kan je nadat je op   geklikt hebt eenvoudig claim nu
je bedrijfsgegevens en/of foto’s aanpassen. Onderstaand vind je een overzicht van mogelijkheden om de 
kosteloze basisvermelding uit te breiden met aanvullende bedrijfsinformatie. 

Beste ondernemer,

CityChimp.nl
online city guide
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* Tarieven zijn per jaar exclusief BTW. en worden stilzwijgend verlengd. Opzeggen uiterlijk één maand voor einde periode.

Publicatie paketten

Bedrijfsnaam

Adres

Telefoonnummer

Bedrijfslocatie op kaart

Subtitel (bijv. Mexicaanse specialiteiten)

Foto’s

Bedrijfsomschrijving

E-mail

Subtitel / Slogan

Openingstijden

Prioriteit listing (plaatsing boven gratis vermeldingen)

Link naar website

Video / promofilm

360 graden foto

Tagline (bijv. wifi, terras,......)

Linken naar Social media

6

Basis
vermelding (€0,-)

    Premium
vermelding (€25,-)*

 Premium PLUS
vermelding  (€45,-)*

6 6
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