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Voordelen Horecava Online

Op het online Horecava platform zijn jouw merken en producten het gehele jaar zichtbaar. 
Horecava.nl is hèt onafhankelijke online trefpunt waar foodservice professionals horecanieuws, -kennis 
en –inspiratie èn een groot aanbod van leveranciers en producten vinden. Contentmarketing zorgt ervoor 
dat jouw bedrijf én producten extra online aandacht krijgen. We creëren het hele jaar door toegevoegde 
waarde, aandacht, leads en zichtbaarheid voor jouw organisatie, je merken en je producten. 

•  Plaats zelf je eigen nieuwsberichten 

Door deel te nemen aan het Horecava platform sta je zelf aan 
het roer en kun je zelf je eigen nieuwsberichten plaatsen. 
Vergroot je zichtbaarheid en creëer traffic naar je website.

•  Het hele jaar online zichtbaarheid

Enerzijds natuurlijk handig om je online zichtbaarheid te 
vergroten, maar ook zeker effectief om het hele jaar door een 
boost te geven aan je Google Ranking door online linkbuilding!

•  Linkbuilding met Horecava.nl 

Makkelijker gevonden worden in Google? Door deelname 
aan het Horecava platform creëer je extra verwijzingen naar 
je eigen website en profiteer je van het sterke Horecava merk.

•  Presenteer je bedrijf en producten

Horeca ondernemers zijn dagelijks op zoek naar nieuwe 
bedrijven, innovaties en producten waarmee ze zich kunnen 
onderscheiden. Presenteer online je innovaties en creëer leads.

•  Koppeling met PS in Foodservice

Of je nou 1 product of je hele assortiment wilt presenteren. 
Door onze koppeling met PS in Foodservice heb jij het zo 
gefixt! Presenteer je producten en stimuleer de interactie!

•  Focus op interactie en leadgeneratie 

Dat zie je, dat voel je en dat proef je. Zowel door alle 
contactformulieren als ons nieuwe reviewsysteem. Doe dus 
mee met online, stimuleer de interactie en creëer meer leads!

Het hele jaar toegang tot het Horecava platform

Linkbuilding (dofollow) met Horecava

SEO-vriendelijke bedrijfspresentatie

Producten toevoegen aan productdatabase

Nieuws- / persberichten plaatsen

Workshops en/of evenementen plaatsen

Gebruik van inline advertentietool

Extra zichtbaarheid als uitgelichte
leverancier én met een uitgelicht product

Extra zichtbaarheid met sitelink
advertentie op homepage én sidebar

Banner advertentie in sidebar o.b.v.
minimaal 10.000 ingestelde vertoningen

Partner artikel op Horecava.nl

Advertorial in Scoops nieuwsbrief

Advertorial via Social Media Kanalen

Bij deelname aan 
Horecava 2021 voor 
+ € 1500,-

€ 2.495,- 

Advertentie
pakket

Standaard inbegrepen bij 
reguliere deelname 
Horecava 2021

€ 995,- **

Kickstart
pakket

Bij deelname aan 
Horecava 2021 voor 
+ € 4000,-

Compleet assortiment m.b.v. 
koppeling PS in Foodservice

3 producten
(van 1 merk)

€ 4.995,- 

Partner
pakket

Contactformulier om direct leads
te ontvangen
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20 producten
(van 3 merken)
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** Let op! Dit betreft een 
doe-het-zelf pakket en bevat geen 
redactionele ondersteuning.


