
CityChimp.nl
online city guide

Handleiding

Het dashboard voorziet ook nog in een aantal extra 
functionele informatie, zoals;

                    

Hier kan je eventueel meerdere bedrijven toevoegen.

beheer je de ontvangen e-mails van bezoekers die via de website jouw kunnen mailen.

Bij adverteren voor extra promotie staan hier jouw facturen.

Mocht je favoriete bedrijven hebben aangeklikt, kan je deze hier terugvinden

                     Dashboard 

(A) Bezoekersaantallen op jouw vermelding 

Totaal aantal e-mail berichten van bezoekers (B) 

 Totaal aantal beoordelingen(C )

bedrijfsvermelding op CityChimp.nl

Daarnaast kan je nog gebruik maken van onderstaande handige functies, zoals; 

Vermeldingen

Inbox

Facturen

Opgeslagen

Advertenties Campagnes

CityChimp.nl  streeft er naar om elk bedrijf zichtbaar op haar website te plaatsen en middels een basisvermelding is dit kosteloos en kunnen 
ondernemers zich gemakkelijk zelf aanmelden. Door bedrijven en events samen op één website te vermelden, vormt CityChimp een functionele
informatiebron voor zijn bezoekers. Hieronder volgt de uitleg om op een eenvoudige en snelle wijze jouw bedrijf zichtbaar op CityChimp te plaatsen. 

Controleer eerst of jouw bedrijf er al op staat! Als dat het geval is kan je nadat je op    claim nu
geklikt hebt eenvoudig je bedrijfsgegevens en/of foto’s aanpassen. 

Staat jouw bedrijf er nog niet op, ga dan naar de homepage en klik rechtsboven op  de button   en de rest wijst zich vanzelf.    vermelding toevoegen

                                                                         Door te adverteren kan je de vindbaarheid van jouw bedrijf optimaliseren/verhogen. Je hebt hier 

de keuze uit 3 verschillende soorten campagne locaties, t.w.

  Sta je op de homepagina (max.6 vermeldingen) onder populaire locatiesSpotlight:

 Sta je bovenaan (max.6 vermeldingen) bij zoekopdracht in jouw brancheHoogste zoekopdracht:

 Sta je altijd, dus ook bij elke branche in de rechter zij balk (max.6 vermeldingen).Zij balk:

Reviews

                    

Hier zie je het overzicht van beoordelingen die je hebt afgegeven.

A B C

Nadat je jouw bedrijf hebt geclaimt of heb aangemeld checken wij nog even de inhoud en plaatsen jouw aangepaste vermelding definitief op CityChimp.nl
en kan je met je persoonlijke inlog heel eenvoudig vanuit jouw eigen dashboard de inhoud van jouw eigen vermelding zoals foto’s en tekst aanpassen. 

Uitbreiding pakketten voor extra informatie 
Wil je jouw bedrijf breder presenteren met doorlinken naar facebook, website of zelfs voorzien van korte promotiefilms, dan biedt CityChimp.nl 
een tweetal uitbreidingspakketten, t.w. het Premium en het Premium PLUS pakket. Lees meer hierover op www.citychimp.nl of vraag het aan via
info@citychimp.nl.

Veel succes
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