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Info & praktische tips om 
uw online zichtbaarheid 
te vergroten

visitzuidlimburg.nl 
Het toeristische platform 
voor consumenten



Platform voor consumenten: 
visitzuidlimburg.nl

Het inspirerende platform met gemiddeld 
6000 bezoekers per dag is in 2020 ont-
wikkeld in aansluiting op de Visie Vrijetijds-
economie ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’ 
in opdracht van de Zuid-Limburgse 
gemeenten.

Zintuig-prikkelende content

Onder de noemer 'Dit is Zuid-Limburg' 
is groots ingezet op kwalitatieve inhoud 
over al het unieke dat onze regio te bieden 
heeft: onderwerpen die Zuid-Limburg uniek 
maken ten opzichte van de rest van 
Nederland, zoals ‘Heuvels & dalen’, 
‘Zuid-Limburgse wijn’, ‘Krijt, mergel en kalk’, 
‘Bezin in Zuid-Limburg’ en meer. 

Het platform is volledig responsive voor 
alle mobiele apparaten en continu in 
ontwikkeling. Met kwalitatieve beelden 
en voor web geschreven teksten inspireren 
wij gasten. Zaken als zoekmachine-optimali-
satie en het verbeteren van de vindbaarheid 
van aangesloten partners krijgen continu 
maximaal aandacht. Dat en meer leidt tot 
enorme groeicijfers. Een solide basis voor 
de toekomst.

Feiten uit 2021 

• 10 miljoen pageviews
• 3,4 miljoen sessies
• 2,2 miljoen ‘organisch verkeer’:  

dat is een groei van 50% t.o.v. 2020  
van bezoekers die de website uit  
zichzelf – en dus gratis – vinden

• 2,3 miljoen route downloads

Op visitzuidlimburg.nl 

• Meer dan 500 routes in Zuid-Limburg
• Uitgebreide zoekfunctie én databank  

met filters
• Evenementenagenda
• Activiteitenoverzicht
• Toeristische informatie per thema en 

doelgroep
• User generated content via  

#visitzuidlimburg
• Webshop & ticketshop tickli.nl
• Relevante toeristische partners:  

ondernemers, gemeenten, natuur- 
organisaties, Maastricht, Noord- en  
Midden-Limburg en het Belgisch  
en Duits grensgebied

De béste online 
presentatie van 
de regio. Met alle 
informatie over 
toerisme in 
Zuid-Limburg
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De informatie over uw bedrijf, speciale 
aanbiedingen of acties voor uw gasten 
kunt u zelf 24/7 actualiseren via MXMS, 
het content-systeem achter onze website. 

Bekijk er ook uw persoonlijke dashboard 
met statistieken: een handig overzicht 
met het aantal paginaweergaves van uw 
partnerpagina en doorclicks naar uw eigen 
website. 

Log regelmatig in en zorg dat uw bedrijf 
altijd goed in de etalage staat of laat het 
ons verzorgen.

Bent u partner van Visit 
Zuid-Limburg? Dan krijgt u:

• Een of meerdere partnerpagina’s op  
visitzuidlimburg.nl, inclusief weblink  
naar uw eigen website

• Een persoonlijk dashboard met  
statistieken

• Doorplaatsing van uw basisinformatie op 
onze meertalige websites (DE/EN/FR)

• Vermelding op relevante plekken op 
inspirerende redactiepagina’s (redactie 
Visit Zuid-Limburg)

• Vermelding met úw web- en/of  
boekingslink in de databank  
‘Zoek in heel Zuid-Limburg’

• Vermelding met úw web- en/of  
boekingslink op pagina’s van routes  
bij u in de buurt

• Vermelding met úw web- en/of  
boekingslink in de widget  
‘Online Wegwijzer Zuid-Limburg’

Krijg extra bezoekers  
naar úw aanbod

Continu besteden wij aandacht aan het 
verbeteren van de vindbaarheid en  
zichtbaarheid van onze partners. Om onze 
websitebezoekers zo goed mogelijk van 
dienst te zijn én om u meer 'leads' te  
leveren, kunt u als partner uw zichtbaarheid 
op visitzuidlimburg.nl gratis upgraden.  

Zo profiteert u meer van de hoge  
bezoekersaantallen op visitzuidlimburg.nl 
én vergroot u uw kans om deze potentiële 
klanten om te zetten in een reservering voor 
uw accommodatie, attractie of activiteit. 
Want dat is ons gezamenlijke doel, toch?

Enkele tips

'Actievlak' op uw partnerpagina
Wilt u iets uitlichten aan de bezoeker op 
visitzuidlimburg.nl? Pas uw actievlak zelf 
aan via MXMS. Keuze uit 3 titels:  
'Aanbieding', 'Tips', of 'Wist je dat?'.  
Tekst naar eigen wens.

Goed om te weten

• Op visitzuidlimburg.nl is je/jij de  
aanspreekvorm. Houdt u hiermee  
rekening bij het aanpassen van uw  
partnerpagina?

• Beelden zeggen meer dan woorden: 
plaats daarom een aantrekkelijke,  
kwalitatieve afbeelding als hoofdfoto.

Uw eigen  
partnerpagina 
& persoonlijk  
dashboard

Eenvoudig 
en gratis méér  
zichtbaarheid

Wist je dat?

De camping biedt je naast de chalets en safaritenten 
voor 4-6 personen nu ook 2-persoons safari 
trekkerstenten aan. Deze zijn ook voor 1 nacht te huur 
en daarom ideaal om te gebruiken als overnachting 
tijdens een lange afstandswandeling. 

Voor diner en ontbijt kun je bij de brasserie van de 
camping terecht.
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Hoe? In 3 stappen:

Stap 1 → Log in via het partnerplatform 
MXMS: visitzuidlimburg.nl/mxms

Stap 2 → Ga naar uw partnervermelding.

Stap 3 → Klik in het rechtermenu op 
algemene beschrijving Engels. 
Vul hier de Engelstalige beschrijving van 
uw onderneming in. Herhaal dit indien 
gewenst voor de algemene beschrijving 
in Duits en Frans. 

Bepaal zelf welke talen voor uw 
onderneming van belang zijn 

Heeft u meerdere partnervermeldingen? 
Loop dan stap 2 en 3 voor elke vermelding 
apart door.

Nieuw sinds 2021: module voor het 
activiteitenaanbod. U kunt als partner 
uw toeristische activiteit eenvoudig 
gratis aanmelden en beheren. 

Deze service is gratis voor aangesloten 
partners. Na goedkeuring door onze 
redactie is de activiteit automatisch zicht-
baar in uw persoonlijke dashboard en kunt 
u de activiteit zelf beheren via ons content-
systeem MXMS. U ontvangt een gratis 
activiteitpagina, welke gekoppeld is aan 
uw partnerpagina en vice versa. 

Meld uw toeristische activiteit gratis aan 
via partners.visitzuidlimburg.nl/
activiteitenmodule

Door de gunstige ligging van Zuid-
Limburg binnen de Euregio kan het 
voor u als ondernemer van belang zijn 
om meertalige informatie te verstrek-
ken om zo internationale bezoeken aan 
uw onderneming te bevorderen. 

Uw partnerpagina is automatisch zichtbaar 
op onze meertalige websites met een 
stukje basisinformatie, waaronder uw 
contactgegevens, beeldmateriaal en facili-
teiten. Deze basisinformatie kunt u zelf aan-
vullen met een meertalige beschrijvende 
tekst om nog beter vindbaar te worden. 

Meld uw
activiteiten 
gratis aan

Uw partnerpagina 
in het Engels,  
Frans en Duits
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Uitgebreid overzicht  
met filters

Zodra goedgekeurd, wordt zowel uw 
partnervermelding als uw activiteit óók 
zichtbaar in onze databank ‘Zoek in heel 
Zuid-Limburg’ op visitzuidlimburg.nl. Vanuit 
vrijwel alle inspirerende pagina’s op onze 
website verwijzen we naar dit overzicht. 
Websitebezoekers kunnen er selecteren 
op categorie en eenvoudig routes, accom-
modaties, attracties, activiteiten en nog 
veel meer vinden. Deze kunnen ze naar 
wens filteren op thema’s en kenmerken. 
Denk bijvoorbeeld aan de filters ‘locatie in 
de buurt’, plaats, groepsgrootte of lengte 
van routes. 

Favorietenfunctie:  
tips voor uw gasten!

Stel een overzicht van uw eigen favoriete 
plekjes en uitjes in Zuid-Limburg voor uw 
gast samen via visitzuidlimburg.nl/
favorieten. Voeg interessante zaken toe 
via deze pagina en bekijk, mail of print uw 
persoonlijke overzicht en deel met 
uw gasten. 

Bezorg & Afhaalservice 

Heeft u op dit moment (nog steeds) een 
bezorg- en afhaalservice? Misschien is er 
iets veranderd in uw aanbod? Stuur een 
mail naar marketing@visitzuidlimburg.nl 
als u hierover wijzigingen aan ons wilt 
doorgeven.

Op alle routepagina's worden aange-
sloten partners, die op of in de buurt 
van de route liggen, automatisch  
getoond om de zichtbaarheid te  
stimuleren. 

Op uw partnerpagina worden vervolgens 
onder het kopje 'Routes in de buurt' 
getoond:

• Wandelroutes binnen 1 km van uw locatie
• Fiets-, MTB- en wielrenroutes binnen  

een straal van 5 km van uw locatie. 

Meer routes zoeken  
voor uw gasten? 

Dat kan eenvoudig via visitzuidlimburg.nl/
routes. Gebruik de uitgebreide zoekfunctie
en filter ‘Bij jou in de buurt’ op lengte, 
plaats, thema of toegankelijkheid van routes 
zoals ‘kind- of rolstoelvriendelijk’. Navigeer 
de route realtime met één klik of download 
en print voor uw gasten.

Overzicht oplaadpunten e-bike

In 2021 inventariseerden we de oplaad-
punten voor elektrische fietsen in de regio. 
Dit resulteerde in een uitgebreid overzicht 
op visitzuidlimburg.nl/oplaadpunten. Ook 
staan de oplaadpunten vermeld bij alle 
fietsroutes. Staat uw oplaadpunt er nog 
niet bij? Meld het ons.   

Databank  
Zoek in heel 
Zuid-Limburg

Wist u dit?  
Routes in  
uw buurt
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Bezoekers van visitzuidlimburg.nl zoeken 
een accommodatie-type steeds vaker op 
basis van faciliteiten uit de databank ‘Zoek 
in heel Zuid-Limburg’. Is er een restaurant? 
Is er airco? Is er een sauna? 

Via het filtersysteem is het eenvoudig om 
snel de perfecte accommodatie te vinden. 
Controleer uw faciliteiten en breid ze waar 
mogelijk uit. 

Vergroot uw zichtbaarheid  
in 3 stappen

1. Log in via visitzuidlimburg.nl/mxms
2. Vink uw faciliteiten aan en klik  

vervolgens op ‘opslaan’.  
3. Actualiseer de informatie op  

uw partnerpagina.

Heeft u meerdere partnervermeldingen?
Loop dan stap 2 en 3 voor elke 
vermelding apart door.

We snappen dat u als ondernemer 
geen tijd heeft om content over de 
regio te maken op uw website.  
Hoeft ook niet! Dat is onze taak en  
wij maken het u graag makkelijk.  
Voor iedereen die het maar gebruiken 
wil, lanceerden we in 2021 de ‘Online 
Wegwijzer Zuid-Limburg’. 

Met deze widget (oftewel, zelfgekozen  
banner) kunt u toeristische informatie- 
voorziening over Zuid-Limburg – naar 
keuze –  gratis en eenvoudig ontsluiten 
op uw eigen website en maakt u bezoekers 
wegwijs in de regio. Denk bijvoorbeeld 
aan het tonen van activiteiten en routes 
in uw omgeving. Wij zorgen ervoor dat 
deze informatie 100% actueel en gebruiks-
vriendelijk is. Een echte aanwinst voor 
uw website.

Wilt u de widget plaatsen?

De widget werkt perfect op mobiele 
apparaten. Het configureren van de widget 
niet. Gebruik hiervoor uw computer of 
laptop.

Het enige dat u hoeft te doen is  
de widget aanmaken in 4 stappen via  
partners.visitzuidlimburg.nl/widget  
Dit kost slechts enkele minuten van uw tijd. 
U bepaalt zelf welke informatie uw bezoeker 
te zien krijgt en de rest regelen wij! 

Speciaal voor  
accommodaties: 
filteropties 
faciliteiten

Widget:  
Online Wegwijzer  
in Zuid-Limburg
⟶ Gasten informeren was  
nog nooit zo makkelijk! 

uw website

Widget
'Online Wegwijzer'

RoutesAccommodatiesTips! Attracties Eten & drinken AgendaHome

Onze tips!

Sluiten

Nu in Zuid-Limburg:
Bloesemwandelingen

Met de bomen in bloei is de lente begonnen! Dat 
voel je aan alles! Bloesem zo ver als je kunt kijken 
over onze heuvels. Heb je dat nog niet ervaren zeg 
je? Voeg deze routes dan gauw toe aan je to-do!

⟵

Lees meer

Bekijk alle tips!

Routes

Maastricht

Maastricht Sint Pietersberg 
MTB-route (Rondje d’n . . .

Mountainbike route → 23,7 km

Gulpen

Van Epen naar Eperheide Wi25 
Gulpen-Wittem

Wielrenroute → 34,5 km

Gulpen

Van Epen naar Eperheide Wi25 
Gulpen-Wittem

Wandelroute → 4,8 km
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Visit Zuid-Limburg
Walramplein 6 – 6301 DD
Postbus 820 – 6300 AV
Valkenburg aan de Geul – NL
T. +31 (0)43 609 8500
info@visitzuidlimburg.nl
visitzuidlimburg.nl

Voor partners
partners.visitzuidlimburg.nl
regiomanagement@visitzuidlimburg.nl

© 2022 Niets uit deze uitgave mag 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt worden zonder schriftelijke 
toestemming van Visit Zuid-Limburg.

Upgrade 
uw promotionele diensten  

bij Visit Zuid-Limburg

Wilt u uw basis  
partnership uitbreiden?

Vraag de brochure ‘Promotie  
voor Partners’ aan en bekijk  
onze promotiepakketten óf  
neem contact op met uw  
regiomanager.

Breng uw evenement  
extra onder de aandacht

En bekijk de verschillende  
promotionele mogelijkheden 
van onze evenementenpakketten  
via visitzuidlimburg.nl/ 
evenementenpunt 

Bent u aanbieder  
van tickets voor  
attracties, activiteiten 
en evenementen? 

Verkoop ze snel en eenvoudig 
via Tickli.nl, uw eigen online 
ticketshop. 


