over HeerlijkVers

“
zet de
streekproducent op de kaart...”

Streekproducenten in Zuid-Holland bij consumenten op de kaart zetten!
Steeds meer consumenten zijn op zoek naar verse, authentieke producten van boeren en
kwekers bij hen in de buurt. De locaties en informatie over het aanbod van
streekproducenten met directe verkoop zijn helaas niet makkelijk te vinden. Daarom gaat
begin april voor Zuid-Holland de website www.HeerlijkVers.nl van start. Met HeerlijkVers.nl
wordt de vindbaarheid en toegankelijkheid van streekproducenten groter en blijven ze beter
in contact met klanten.
Op HeerlijkVers.nl heeft elke boer, kweker, imker, forellenkweker of andere streekproducent
met directe verkoop een aantrekkelijke eigen pagina, waarop hij makkelijk en snel actuele
informatie laat zien over het aanbod aan producten, het bedrijf en zichzelf. Daarmee weet
de consument wat er waar te krijgen is in de regio en komt die sneller langs om iets te
kopen.
Om consumenten in Zuid-Holland in april een volledig beeld te geven, is het van belang
dat alle streekproducenten met directe verkoop meedoen en hun informatie online zetten
op HeerlijkVers.nl. Dat kan vanaf 14 februari gratis op www.HeerlijkVers.nl/aanmelden.
Na de lancering van HeerlijkVers.nl in april 2011, komen er ook betaalde mogelijkheden
beschikbaar om actualiteiten en producten nog meer bij consumenten onder de aandacht te
brengen.
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Webmagazine

Tips
Laatst bezocht
Boer van den Akker. Hij verkoopt
melk en aardappels.
Zouteveenseweg, Schipluiden

Wol van lammetjes: De beste
manier om warm te blijven!
One morning, when Gregor Samsa woke from
troubled dreams, he found himself transformed in his
bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like
back, and if he lifted his head a little he could see
his brown belly, slightly domed and divided by arches
into stiff sections...

Tip

De beste paddestoelen pluk je

Imker de Groot. 10 soorten
honing. Ook honing met raat.
Zuideindseweg, Delfgauw

zelf, een handleiding..

Bericht van Heerlijk Vers
Heeft u nog tips voor verse
producten in de buurt? Stuur ze
nu op.
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Op HeerlijkVers.nl krijgt de bezoeker, met een
interactieve kaart en zoekfunctie, direct
zicht op wat er in de regio te krijgen is. Op een
aantrekkelijke manier toont de website streekproducenten en adressen, contactgegevens en
openingstijden, het actuele productaanbod
en bedrijfsinformatie, foto’s en actualiteiten.
Bovendien is er de mogelijkheid om een reactie
achter te laten en favoriete adressen aan te
bevelen aan vrienden. In het webmagazine is
meer te lezen over seizoensproducten, recepten,
interviews en portretten. Tips en actualiteiten uit
de regio laten bovendien zien wat de regio’s elk
seizoen te bieden hebben.

www.HeerlijkVers.nl info@HeerlijkVers.nl

mogelijkheden

“
zorgt ervoor dat
uw bedrijf gevonden wordt...”
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Een aantrekkelijke eigen pagina met
alle relevante informatie
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Iedere streekproducent met directe verkoop
heeft een aantrekkelijke eigen pagina. Op de
Mijn Account pagina kan hij makkelijk en snel
zelf alle informatie bijhouden. Het gebruik
van HeerlijkVers Basis is helemaal gratis en
biedt:
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€ 0,79 / L
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Schapenwol, Schapenmelk,
Schapenkaas, Lamsbout,
Lamsrack, ...

€ 1,29 / kg
€ 2,39 / kg
Voorraad:

Vindbaarheid voor consumenten in de regio
Een aantrekkelijke eigen pagina
Een foto, contactgegevens en bedrijfs-		
omschrijving online
Productaanbod, openingstijden, betalingsmogelijkheden en overige aanbod 		
zichtbaar
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Tuinbonen, spruiten

Openingstijden

J.H. Van den Akker
Dijkhoornseweg 138
Den Hoorn
www.vandenakker.nl
vandenakker@gmail.com

Informatie
A wonderful serenity has taken possession of my
entire soul, like these sweet mornings of spring which
I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the
charm of existence in this spot, which was created for
the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear
friend, so absorbed in the exquisite sense of mere
tranquil existence, that I neglect my talents.

05.00
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

09.00

13.00

Laatst bezocht
Boer van den Akker. Hij verkoopt melk en
aardappels. Zouteveenseweg, Schipluiden

Tip
Imker de Groot. 10 soorten honing. Ook
honing met raat. Zuideindseweg, Delfgauw

Nieuwsbrief
Emailadres..

< vorige 5 | volgende 5 >

Tips

Verstuur

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief van
Van den Akker.

Bericht van Heerlijk Vers
Heeft u nog tips voor verse producten in de
buurt? Stuur ze nu op.

Archief >

Blog

Nieuwe koeien
30 nov 2010
A wonderful serenity has taken possession of my entire
soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with
my whole heart... > Lees meer
Verse Tomaten
23 nov 2010
A wonderful serenity has taken possession of my entire
soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with
my whole heart... > Lees meer
Keurmerken
FSC
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet.
BDIN
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet.

Vanaf begin april biedt HeerlijkVers de mogelijkheid voor:
HeerlijkVers Pro
(nu €15,- per jaar), met:
• Extra promotie door Heerlijk Vers
• Een nog betere vindbaarheid en uitstraling
• Meer actuele achtergrondinformatie over
de producten
• Meer achtergrondinformatie over het 		
bedrijf

HeerlijkVers Contact
(nu €50,- per jaar), met:
• Beter in contact blijven met uw klanten
• Een eigen weblog bijhouden met
actuele berichten
• Uw nieuwsberichten in een digitale
nieuwsbrief naar uw klanten
• Sociale media integratie in uw profiel

Stad-land innovaties van HeerlijkVers
HeerlijkVers.nl is een aantrekkelijke en consumentgerichte website over de zoete aardbeien,
kakelverse eieren, verse groenten en zalige kazen die er in de regio te krijgen
zijn. De
Colours
consument is namelijk geïnteresseerd, maar maakt nog niet zomaar de stap om in de eigen
regio direct bij de boer te kopen. HeerlijkVers ontwikkelt producten en diensten die daarin
helpen en geeft HeerlijkVers.nl na Zuid-Holland ook een landelijk vervolg.

www.HeerlijkVers.nl info@HeerlijkVers.nl

