Pakket 2017

Vermelding website
Social media
Schoolkamp.com
Uitgelicht
Bedrag per jaar*

Basis

Plus +

√
√

√
√
√
√

€175,-

€250,-

Vermelding website
Uw uitje een jaar lang vermeld op
Schoolreis.org, inclusief foto’s en
video.

Schoolkamp.com
Een vermelding op Schoolkamp.com,
inclusief foto’s en video.

Social media
Extra onder de aandacht via social
media.

Uitgelicht
10 dagen (na aanmelding) uitgelicht
op de homepage.

Extra’s
 Uitje uitlichten op homepage: €25,- per maand.
 Header met link naar website: €19,95 per header per week.
 Biedt u naast een schoolreisje, ook een schoolkamp? Combineer uw
vermelding op Schoolreis.org met Schoolkamp.com en bespaar!

* Exclusief btw

Basis

Plus

Vermelding website

√

√

Social media

√

√

Schoolreis.org

√

Uitgelicht

√

Bedrag per jaar*

€150,-

€250,-

Aanmelden
Meld u gemakkelijk aan door uw gegevens in te vullen op de aanmeldpagina op de website. Na
aanmelding ontvangt u van ons inloggegevens waarmee u zelf uw uitjes kunt plaatsen en aanpassen.
Uitjes plaatsen
1. Voorwaarde voor het plaatsen van een uitje is dat het een schoolreisje moet zijn. De tekst mag u
naar eigen invulling vermelden.
2. Gelieve geen links te plaatsen in de tekst. U kunt de link van uw website invullen in het daarvoor
bestemde vakje.
3. U kunt meerdere uitjes plaatsen. Deze uitjes dienen wel van inhoud te verschillen.
Schoolreis.org is gemachtigd om uitjes te verwijderen/aan te passen, wanneer er teveel overlap
is met een ander uitje.
4. In het tekstgedeelte van de advertentie mag uw geen foto’s plaatsen, deze kunt u toevoegen
onder het kopje ‘afbeeldingen’.
Foto’s toevoegen
U kunt foto’s uploaden onder het kopje ‘afbeeldingen’. Let op: de eerste foto die u uploadt, wordt de
header van uw uitje. Wilt u een andere header? Verwijder dan alle foto’s en upload nieuwe foto’s.
Online aanvraag
Bezoekers kunnen een informatie- of reserveringsaanvraag versturen door middel van een online
formulier. Dit formulier wordt rechtstreeks doorgestuurd naar het e-mailadres dat u invoert bij het
aanmaken van het uitje. Hierop kunt u zelf actie ondernemen. Let op! Deze e-mail kan in uw spambox
terecht komen!

* Exclusief btw

