
        Ja, ik wil graag de betaalde partnerbedrijfvermelding en ik betaal jaarlijks  € 240 excl. btw. 

B&B, Guesthouse, Hotel: _________________________________________ Sterren________ 

Contactpersoon :__________________________________  Btw nummer: ________________

Website: _________________________________ Email: _______________________________
 
Telefoon: _________________ Fax: _________________  Kamer: _________ Bedden: ______

Provinz: ___________________________________  Vakantieregio:  _______________________________

Datum: ________________    Handtekening:  ________________________________________
(example Wales) (example Dartmoor)

(classification)

Wij zijn dringend op zoek naar herbergen, pensions en hotels voor onze gasten! 
Uw bedrijf scoort met een mooie locatie en u kunt leuke tips voor uitstapjes in de omgeving geven?

Wanneer u zich nu ook nog verheugt op motorrijder- en fietsgasten, dan bent u voor  ons de juiste tourenhotel-partner.

Voor een kleine jaarlijkse bijdrage  van slechts  €240 excl. btw garanderen wij een hoog rendement en 
een uitstekende reclame. *volgens onze algemene beschrijving  

OUR SERVICES www.mein-tourenhotel.de:
‣ 100% MONEY BACK GUARANTEE *volgens onze algemene beschrijving 
‣ Volledig adres en telefoonnummer
‣ Natuurlijk met een directe link naar uw website
‣ Link naar een PDF-hotelbrochure
‣ Link naar FACEBOOK en YOUTUBE 
‣ Aanvragen worden direct naar u doorgestuurd
‣ GROEPSAANVRAGEN: Via een speciaal groepsaanvraagformulier kunt u de gast direct antwoorden.
‣ QUICKIE: Gasten kunnen nu ook onderweg via een Quickie direct en bindend online reserveren.     

Dat is eigentijds en verhoogt uw hoognodige booking.com conversion-rate
‣ 4 TALEN: Wij plaatsen uw bedrijf in het duits, engels, italiaans en nederlands.
‣ Uw vermelding zal natuurlijk zoekmachinegeoptimaliseerd plaatsvinden op uw inhoud - geen LISTING
‣ Hits en Visits. Wij informeren u over het aantal sitebezoekers en PageViews. 

Bovendien, en ZONDER extra kosten voor u: Als tourenhotel-partnerbedrijf publiceren wij uw bedrijf bovendien op uw 
verzoek en vooral zonder extra kosten in ons andere special reisportal voor fietsers en gezinnen. www.Radsport-Hotels.de 
en/of  en/of www.Familien-Hotel-Angebote.de  
U beslist echter altijd zelf wanneer, hoe en op welke gastdoelgroepenportals u wilt worden weergegeven.

ONS AANBOD:  
€240 per jaar excl. btw. with MONEY BACK GUARANTEE. *volgens onze algemene beschrijving

Looptijd van het contract is 1 jaar vanaf de aanmeldingsdatum. Stuur ons uw aanvraag als FAX. 0049.211.3868633

volgens onze  
algemene beschrijving

http://www.familien-hotel-angebote.de
http://www.familien-hotel-angebote.de

