PERSBERICHT
Groei DagjeWeg.NL
DagjeWeg.NL kan ook in 2007 weer een forse groei noteren. Het aantal opgevraagde pagina's steeg
naar 14 miljoen, een groei van 30%.
Dat DagjeWeg.NL veel te bieden heeft, blijkt uit het feit dat bijna 50 procent van de bezoekers de
naam van de website direct aanklikt, waar ze dan bijna 5 minuten rondsurfen. Het aantal
opgevraagde pagina's is dan ook toegenomen tot bijna 14 miljoen, een stijging van bijna 30%.
DagjeWeg.NL, dé site voor dagjes uit, meerdaagse uitstapjes en korte vakanties in Nederland en
daarbuiten, kon een flinke bezoekersgroei noteren. Het aantal unieke bezoekers groeide met iets
meer dan 23 procent naar 1,8 miljoen. In totaal kreeg DagjeWeg.NL in 2007 zo'n 2,3 miljoen
bezoekers 'over de vloer', ook een groei van 21 procent. Die zagen gemiddeld zes pagina's, iets
meer dan in 2006. Zoals te verwachten kwam het merendeel van de bezoekers uit Nederland. Bijna
2 miljoen Nederlanders zochten een dagje weg of boekten een vakantie. Buurlanden België (2) en
Duitsland (3) volgen op gepaste afstand.
De verbreding en verdieping van het aanbod speelt een grote rol bij de groei van DagjeWeg.NL. De
dagelijks onafhankelijke berichtgeving, de achtergrondartikelen over activiteiten en
tentoonstellingen en de ruim 1500 uit-tips met bijbehorende beoordelingen van bezoekers, zijn
inmiddels onmisbaar geworden op de meest uitgebreide, onafhankelijke toeristische website van
Nederland. DagjeWeg.NL vindt goede inhoud en originele uitjes belangrijk, en heeft een eigen team
van redacteuren, journalisten, vertalers en stagiaires.
Noot voor de redactie:
DagjeWeg.NL is onderdeel van Eskes Media, uitgever van websites rondom toerisme en cultuur, en
software rondom informatiemanagement. Voor meer informatie over DagjeWeg.NL kunt u contact
opnemen met:
Contactpersoon redactie DagjeWeg.NL :
Antoinet van Kessel / Henk Meijer
redactie@dagjeweg.nl
Nieuwsredactie DagjeWeg.NL :
Hans Bossenbroek
nieuwsredactie@dagjeweg.nl | 06 – 2788 5738
Marketing & Communicatie DagjeWeg.NL:
Nando Eskes
sales@dagjeweg.nl | 06 – 2788 5739
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