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TOERISTISCHE DATAFEED
Een goed geïnformeerde gast is een tevreden gast. Met de Toeristische Datafeed biedt u uw
gasten altijd actuele en relevante omgevingsinformatie op uw eigen online kanalen zoals
uw website of app. Automatisch gestreamd, kant-en-klaar, altijd up-to-date en in uw eigen
huisstijl. Met behulp van een xml-feed vanuit haar toeristische portal streamt VVV Zeeland
live data met content van categorieën naar keuze naar uw online kanalen. De data wordt
zonder opmaak geïmporteerd en getoond in de huisstijl van uw omgeving.

NIEUW
Profiteer van speciale
pakketprijzen

ONS AANBOD:
 uime keuze aan categorieën en subcategorieën, en velden, bijv.
R
evenementen, dagje uit (met als subcategorie attracties, musea),
stranden, restaurants etc.
 Keuze uit heel Zeeland of een of meerdere regio's (NoordBeveland, Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland,
Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland).
 Per xml-feed kunnen de gewenste velden geselecteerd worden,
bijv. afbeeldingen, titel, omschrijving, prijzen, datum en
openingstijden.


UW VOORDELEN:
 automatisch streamen van actuele content
 informatie is altijd up-to-date
 informatie in uw eigen huisstijl
 keuze uit voor uw doelgroep relevante categorieën en velden
 uw gasten zijn altijd voorzien van de beste doe-tips en actuele   
toeristische informatie

UW BESTELLING:
Mail naar servicedesk@vvvzeeland.nl dat u gebruik wilt maken
van TOERISTISCHE DATAFEED, de categorie en de regio,
aangevuld met uw volledige bedrijfs- en contactgegevens. Wij
nemen vervolgens contact met u op om alles in orde te maken.
VVV Zeeland zorgt ervoor dat de toeristische datafeed op maat en
naar uw wens wordt ingericht.
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TOERISTISCHE DATAFEED
UW INVESTERING:
Prijs per categorie datafeed (per jaar)

Per
regio

Heel
Zeeland

Evenementen		

€   650

€    850

€   550
€    750
Routes		
Algemeen 		

€   950

€ 1.350

Dagje uit		

€   350

€    550

Horeca		

€   350

€    550

Overnachten		

€   350

€    550

Watersport		

€   250

€    450

Uitgaan		

€   200

€    300

Cultuur & erfgoed		

€   150

€    250

Diensten		

€   150

€    250

Natuurgebieden		

€   150

€    250

Shoppen		

€   150

€    250

Sport 		

€   150

€    250

Stranden		

€   150

€    250

VVV-Inspiratiepunten		

€   150

€    250

Vervoer		

€   150

€    250

Eenmalige setup*		

€

€      75

Speciale pakketprijs (per jaar)**		

€ 1.950

Bevat de categorieën: dagje uit, horeca, overnachten, watersport, uitgaan, cultuur & erfgoed, diensten,
natuurgebieden, shoppen, sport, stranden, VVV-Inspiratiepunten, vervoer

75

€ 2.450

Complete set categorieën (evenementen, routes en algemeen)		
Prijzen zijn excl. BTW. Geldig van 1 januari t/m 31 december 2020. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen restitutie mogelijk.

* De setupkosten zijn per xml-feed. Neemt u meerdere feeds af, dan betaalt u ook meerdere keren setupkosten. Extra    
  wijzigingen zijn mogelijk tegen een uurtarief van € 75 per uur, op basis van nacalculatie.
** Exclusief eenmalige setupkosten à € 225,-
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Voor afname of meer informatie neemt u contact op met uw contactpersoon bij VVV Zeeland of met de Servicedesk via servicedesk@vvvzeeland.nl of
0113-745710.
Op alle producten van VVV Zeeland zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze vinden op zakelijk.vvvzeeland.nl/algemene-voorwaarden

