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                         Uw winkel, café of restaurant op denhaag.com



Het Smart Shopping-programma van het 
Haags Retailpunt, Den Haag Marketing 
(DHM) en de afzonderlijke winkelgebieden 
slaan de handen ineen om de online zicht-
baarheid van het Haagse retail- en horeca-
aanbod te versterken. Hieronder staat om-
schreven wat dit precies inhoudt. 

Winkels, cafés en restaurants op 
denhaag.com 
Veel ondernemers profiteren al van de 
voordelen die denhaag.com biedt. Zij hebben 
een eigen pagina op het platform dat bezoe-
kers en inwoners van Den Haag inspireert en 
informeert. Winkels, cafés en restaurants 
die zich nog niet hebben aangesloten, kunnen 
deelnemen via het zogenaamde Partner-
pakket van DHM.  

  Wat houdt het Partnerpakket van 
 DHM in? 
- een eigen uitgebreide pagina voor onder- 
 nemers met een winkel of horecalocatie 
 op denhaag.com (met overall meer dan 
 5.000  unieke bezoekers per dag); 

-  opname in de This is The Hague-gids met  
 een jaarlijkse oplage van 125.000 exem-
 plaren; 
-  opname in de database van VVV Nederland; 
-  mogelijkheid om foldermateriaal te ver-
 spreiden via VVV Den Haag; 
-  uitnodiging voor de jaarlijkse partner- 
 bijeenkomst van DHM. 

  Kosten Partnerpakket 
  Totale kosten Partnerpakket 1 jaar (2016): 

-  187,50 euro (excl. BTW; normaal 250,- 
  euro). Opmerking: u ontvangt een korting 
 omdat het jaar al gestart is. 

  Totale kosten Partnerpakket 2 jaar 
 (2016 en 2017): 

-  387,50 euro (excl. BTW; normaal 500,- 
 euro). Opmerking: u ontvangt korting om- 
 dat het jaar al gestart is en u voor 2 jaar 
 een pakket afsluit. 

 Extra voordeel: er worden kosteloos foto’s 
 gemaakt omdat dit een onderdeel is van de 
 samenwerking met Smart Shopping. 

  Dit doet DHM 
-  op basis van input teksten schrijven en 
 foto’s maken van de locatie; 
-  teksten vertalen naar het Engels, Frans 
 en Duits; 
-  retail- en horecalocaties combineren met 
 winkelgebieden voor extra zichtbaarheid; 
-  retail- en horecalocaties extra exposure 
 geven op thematische pagina’s van 
 denhaag.com; 
-  retail- en horecalocaties aandacht geven 
 op social media; 
-  gegevens automatisch verspreiden naar 
 andere online kanalen (bijv. VVV Nederland);  
-  zichtbaarheid bieden in de nieuwe route 
 tool voor o.a. winkelen (juni 2016). 

Samenwerking met Smart Shopping
Een onderdeel van het Smart Shopping-
programma is het versterken van de winkel-
gebieden op denhaag.com. Sommige winkel-
gebieden worden al vermeld en de komende 
periode worden alle winkelgebieden toege-
voegd. Het bestuur van uw winkelgebied is 
hierover geïnformeerd. Omdat de content 
over winkelen fors wordt uitgebreid op 
denhaag.com is het nog interessanter om 
gebruik te maken van het Partnerpakket. 
Uw winkel wordt namelijk ook op de winkel-
gebiedpagina vermeld en er worden koste-
loos foto’s gemaakt.  

Slim gebruikmaken van foto’s en filmpjes 
De foto’s die gemaakt worden, mogen vrij 
gebruikt worden door ondernemers. Wellicht 
heeft u zelf ook mooie foto’s die ingezet 
kunnen worden. Met het actief deelnemen 
aan deze samenwerking kunnen we content 
beter en slimmer inzetten op verschillende 
kanalen.

Vragen of direct aanmelden? 
Neem contact op met Tamar de Koning 
van Den Haag Marketing: 070 361 88 26 
of t.dekoning@denhaag.com.

Het Smart Shopping-programma is onderdeel van het Haags Retailpunt

“Den Haag heeft een aantrekkelijke 
binnenstad en dat moet zo blijven. 
Daarom moeten we bezoekers steeds 
opnieuw verwelkomen en verrassen 
met bijzondere tips. denhaag.com 
helpt ons hierbij. Zo weten toeristen 
de weg naar Hop & Stork steeds beter 
te vinden. De geur van onze chocola-
de en koffie speelt daarbij natuurlijk 
ook een grote rol!” 

Remco Groenewold, Hop & Stork


