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Recreatie in het Groene Hart heeft een enorme groeipotentie. 
Daarom richten we ons samen met de ondernemers op lokale, 
regionale én nationale recreanten. Met het doel hen enthousiast 
te maken voor een uitje of vakantie in het Groene Hart. Doet u 
mee? Door samen te werken komt uw organisatie en informatie 
bij meer bezoekers onder de aandacht. 

Samen
werken
aan een sterk merk

Een succesvol groene hart creeer je samen:



Samen willen we van het Groene 
Hart een nóg sterker merk maken. 
Wij brengen het Groene Hart actief 
onder de aandacht van lokale, 
regionale en nationale bezoekers. 
Doet u mee?

Link naar groenehart.nl Het kan 
 interessant zijn om vanaf uw eigen website 
met een banner door te linken naar 
(specifieke pagina’s op) groenehart.nl, 
bijvoorbeeld naar routes of evenementen. 

Helpdesk Onze telefonische helpdesk 
helpt u graag met het compleet maken van 
uw profiel of het oplossen van eventuele 
problemen. De helpdesk is bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 

Tool kit Op groenehart.nl vindt u een 
tool kit met veel bruikbare informatie en 
een beeldbank. We zetten daarnaast in op 
thema campagnes, routes, arrangementen  
en informatie op locatie.

Blijf op de hoogte Meld u aan voor 
onze nieuwsbrief voor organisaties en 
ondernemers. Zo volgt u de ontwikkelingen, 
aanbiedingen en mogelijkheden om uw 
bedrijf nog beter te promoten.

Wilt u meer informatie of  
heeft u vragen?
Kijk op groenehart.nl, stuur een e-mail aan  
info@groenehart.nl of bel naar 0348-745492.

Logo Voor de herkenbaarheid vragen we u 
op al uw reclame- en communicatie-uitingen 
het logo van Het Groene Hart van Holland 
te plaatsen. Het logo vindt u in diverse 
formaten op groenehart.nl. 

Zichtbaar op groenehart.nl  
Op onze website kunt u uw bedrijfsgegevens, 
evenementen, arrangementen en routes toe-
voegen, zodat bezoekers u weten te vinden.

groenehart.nl

Wat levert groenehart.nl u op?

   De meest complete website over 
het Groene Hart

   Bereik van 175.000 unieke 
bezoekers in 2018 en groeiend

   Goede zoekfunctie om uw 
activiteiten te tonen

   Gebruiksvriendelijke 
paspoortomgeving 

   U heeft zelf de regie over wat u 
plaatst

   Doorverwijzing naar uw eigen 
website

   Goede helpdesk om al uw vragen te 
beantwoorden

   Abonnementskosten € 50,- per jaar


