Handleiding website Op Reis In Frankrijk.nl

Beste collega’s,
Welkom op onze website www.opreisinfrankrijk.nl en/of www.chambresdhoteszoeken.nl
Deze websites zijn speciale websites welke zijn opgebouwd met een Listing systeem. Ofwel een lijsten systeem waar onbeperkt categorieën en pagina’s in
een bepaalde structuur kunnen worden geplaatst.
Google is als zoekmachine blij met dit soort gestructureerde websites om beter gevonden te worden op het internet. Je zal dit soort websites daarom ook
steeds meer tegenkomen. Als je lid wordt van onze website(s) kun je daar je eigen accommodatie(s), aanbiedingen, evenementen, workshops,
bezienswaardigheden toe kunnen voegen.
Combi lidmaatschap Premium of Excellent
Je kunt kiezen om op één of op beide websites te staan. Als je op beide websites staat wordt de kans om gevonden te worden bij Google nog groter. De
interne en externe links van beide websites worden daardoor extra actief.
Op Chambresdhoteszoeken.nl kom je dan met 2 vermeldingen van je Chambres d’Hôtes en/of Gîte en een link naar je eigen website.
Op de website Opreisinfrankrijk.nl kun je meerdere pagina’s toevoegen om je eigen accommodatie nog meer te promoten.
We bieden hiervoor een speciale prijs aan. Je kunt dit terug kijken op onze website www.opreisinfrankrijk.nl/featured-listings/wordt-ook-lid-en-voeg-jepaginas-toe/ .
We zouden het erg leuk vinden om je ook te mogen verwelkomen om de Frankrijkliefhebbers nog beter van dienst te kunnen zijn om een mooie Chambres
d’Hôtes of Gîte te kunnen zoeken en vinden.
We staan graag voor je klaar om je te helpen als je een vraag hebt.
We kunnen ook alles voor je plaatsen als je er niet zo handig in bent of je dit zelf niet wilt doen. We rekenen dan € 50,00 voor het plaatsen van je
accommodatie.
Veel succes et à bientôt!
Groetjes van je collega’s Carlo en Pauline

LATEN WE BEGINNEN

Open de website en klik op ‘Meld je aan’ .

Klik op ‘Meld je Ook Aan’ en dan kom je op de volgende pagina:

Na klikken op ‘Meld je Ook Aan’ kom je op de pagina met de keuze vakken om je aan te melden als ‘Franse Ambassadeur’ , Premium lid, Excellent lid of een
Combi pakket met www.chambreshoteszoeken.nl .

Klik op een van de knoppen ‘Meld je aan’.

Na klikken van ‘Meld je aan’ kan je direct je accommodatie of activiteit, aanbieding of evenement in gaan vullen. Je kunt alle gegevens altijd naderhand weer
aanpassen en veranderen. De volgende pagina’s geven aan hoe:

Vul bij onderwerp de naam van je accommodatie of activiteit, aanbieding, of evenement in met daarachter bv Chambes d’Hôtes of Gîte dan plaats en dan de
regio.
Geef daarna een korte omschrijving voor Google.
Vul vervolgens de omschrijving van je accommodatie in. Hier kan een mooi stuk lopende tekst komen met tussen de alinea’s een paar foto’s om het leuker
te maken.
Als volgende ga je één of meer categorieën invullen. Klik in het veld en de beschikbare categorieën worden getoond. B.v. Chambres d’Hôtes, Gite, Activiteit.
Als je een categorie aanklikt wordt deze in het veld gezet.

Vul hierna de omschrijving van de plaats in. Dit kan het hele adres van je accommodatie zijn, gescheiden met komma’s

Voer daarna je regio in, klik weer in het veld en kies de juiste regio. Plaats dan een aantal mooie foto’s die te maken hebben met het onderwerp.
TIP: Gebruik liefst foto’s die niet te groot zijn, een afmeting van b.v. 1024 pixel breed is meer dan genoeg, je pagina wordt dan sneller geladen.
Let erop dat het foto’s van jezelf zijn en niet van het internet zijn gehaald zonder toestemming of bronvermelding. Wij zijn niet verantwoordelijk voor Stock
foto’s die je van iemand anders gebruikt zonder toestemming.

Vul dan je openingstijden in. Dit is een ruimte waar je zelf in kan typen.
Je kunt ook je telefoonnummer, je website en eventueel je twitteraccount toevoegen.
Als je daarna op ‘voorvertoning’ klikt kan je de inhoud na controleren eventueel nog bewerken.

Als laatste klik je op ‘verzenden’. Dit brengt je bij onze webshop waar je kan afrekenen. Wij krijgen dan een seintje dat we je gegevens kunnen bekijken en
geven onze goedkeuring. Deze stap hebben wij bewust in het proces gezet om grapjassen en ‘bots’ te weren die het niveau van de sites omlaag zouden
halen. Na de goedkeuring kun je weer verder met je pagina’s. Op dat moment komen al je wijzigingen ook direct online.

Wij plaatsen na de goedkeuring ook de GPS coördinaten in je pagina, zodat er een Google Map op je pagina zichtbaar wordt en een markering wordt gezet
op de grote overzichtspagina.

Als je wilt zetten we ook je Facebook adres, je email adres en vanaf kamerprijs op de site.

We wensen je veel succes met je vermelding op de website en staan graag voor je klaar,
Met vriendelijke groeten, Carlo en Pauline

