DagjeWeg.NL geeft kalender gratis weg
PERSBERICHT / Ede, 29 oktober 2008
De toeristische website DagjeWeg.NL (www.dagjeweg.nl) heeft sinds vandaag een kalender,
waarop iedereen in de toeristische sector gratis korte evenementen of tentoonstellingen kan
plaatsen. Daarvoor is een speciale aanmeldpagina gemaakt, waar het slechts twee minuten kost om
een activiteit toe te voegen. De toeristische branche kan op deze manier gratis profiteren van de 2,3
miljoen bezoekers die DagjeWeg.NL jaarlijks ontvangt.
Groot en gratis
De kalender is door de redactie van DagjeWeg.NL al aardig gevuld, maar wordt nu pas echt groot,
verwacht Nando Eskes, uitgever van DagjeWeg.NL. "We krijgen enorm veel persberichten binnen,
die heel goed bij onze website passen. Helaas kan onze redactie niet overal aandacht aan geven, dus
moeten we veel berichten laten schieten. Nu hoeft dat niet meer; de kalender is echt een uitkomst."
De uitgever snapt dat het een weinig onorthodox is om zo'n service gratis aan te bieden. "We
hadden er ook een betaalde dienst van kunnen maken, maar we staan liever bekend om onze
dienstverlening en liefde voor het vak dan om onze uitgekiende marketing."
Kerstmarktkalender
Speciaal voor de kerst is er de speciale kerstmarktkalender. Met nu al 124 kerstmarkten is het nog
maar een kwestie van tijd voordat DagjeWeg.NL het compleetste kerstmarktoverzicht biedt. De
gratis aanmeldpagina voor zowel kerst- als andere activiteiten is te vinden op
http://www.dagjeweg.nl/kalender/additem .
Adressen
Kerstkalender: http://www.dagjeweg.nl/kalender/kerst
Dagjewegkalender: http://www.dagjeweg.nl/kalender
Evenementen opgeven: http://www.dagjeweg.nl/kalender/additem
============================================================
Noot voor de redactie:
Over DagjeWeg.NL:
DagjeWeg.NL is de grootste Nederlandse website op het gebied van dagjes uit toerisme. Jaarlijks
ontvangt de website 2,3 miljoen bezoekers. Op DagjeWeg.NL staat bezoekersinformatie en
beoordelingen van bijna tweeduizend uitstapjes. Van musea tot bowlingbanen en van
vakantieparken tot kinderboerderijen.
Voor meer informatie over DagjeWeg.NL kunt u contact opnemen met:
Henk Meijer, hmeijer@dagjeweg.nl, 0318-640175
DagjeWeg.NL
Postbus 8201 | 6710 AE Ede | 0318 – 640175
http://www.dagjeweg.nl/ | http://www.daysout.nl/
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