
AANBOD DIENSTLEVERANCIERS INTERREG MKB SUBSIDIE

Dienstleverancier Korte omschrijving aanbod Bijzonderheden

Bureau Web & Taal = Natalie Luigs Duitse teksten schrijven Geen vertaling, maar redigeren/schrijven van duitse teksten op basis van gegeven input

Bennekom Schrijft ook Duitse teksten voor ANWB

Wortreich (Maria Geesink) - Vreden Duitse vertalingen Vertaalt Nederlandse teksten in het Duits

Denkt wel mee, maar houdt zich grotendeels aan de aangeleverde tekst in Word

Mediamixx - Kleve Duitse persbewerking & PR Schrijven en versturen van Duitse persberichten op basis van NL input

Bij meerwerk door coördinatie bezoek ter plaatse, winactie of lezersanbieding

Persreizen individueel Inschatting ca. 4 uur per contact (coördinatie, communicatie en samenstelling programma)

Groepspersreis Coördinatie, communicatie en samenstelling programma

Klantopéén (Karin Lubs) - Zwolle Quick scan Duitse website Analyse op basis van vier aspecten

1) Duitse taal: zijn de teksten foutloos en goed vertaald?

2) Zijn inhoud en teksten aansprekend voor Duitse bezoekers?

3) Is alle relevante informatie aanwezig en eenvoudig vindbaar?

4) Voldoet de website aan de basisregels voor de vindbaarheid op het internet (SEO)?

Marotura - vestigingen Enschede en Bocholt Digitale ondersteuning & advies zoals bv vertaling van teksten,  De opdracht bestaat concreet uit de volgende onderdelen:  

SEO content verrijking, influencer of social media marketing of 1) Telefonisch intake met het bedrijf of organisatie.

online check & advisering. 2) Quick scan van de Duitse of Nederlandse website van de klant. Check DE of NL proof

3) X aantal uren op locatie bij klant voor concrete online ondersteuning op basis van gewenste case

4) Eindrapportage in Powerpoint met aanbevelingen/adviezen

Prosuco - Veenendaal Digitale ondersteuning & advies zoals bv vertaling van teksten,  1. SWOT analyse website 

SEO content verrijking, influencer of social media marketing of  Meting & analyse met behulp van Hotjar tool

online check & advisering. Technische analyse

Contentanalyse

Concurrentieonderzoek

2. Persoonlijke toelichting & adviesgesprek op locatie 

3. Uitvoering en/of opstart van specifieke campagne, in overleg, met een tijdsbesteding van 3-4 

uur. Bijvoorbeeld het juist inrichten van een Google Analytics account, een e-mailcampagne, 

social media campagne of SEA campagne. 

Idem bovenstaand 1 t/m 3 maar dan uitgebreid met:

4. Analyse Social Media accounts

5. SEO & SEA analyse & zoekwoordonderzoek 

Tevens andere online mogelijkheden op maat en aanvraag

RED Online Marketing - Utrecht Digitale ondersteuning & advies zoals bv adds campagnes,  Korte opsomming mogelijkheden. Uitgebreide offerte is in ons bezit. 

SEO content verrijking, influencer of social media marketing of 1) Bing Ads Search campagne: complete vertaling en opzet van Bing Ads Search account - campagne



online check & advisering. 2) Google Ads Search campagne: complete vertaling en opzet van account & campagne 

3) Facebook en Instagram advertentie campagne: complete vertaling en opzet van account & campagne

4) Audit Google Ads of Bing Ads campagne: Check campagnes, complete analyse & rapportage in PDF

5) Audit Facebook Ads en/of Instagram Ads campagne: Check campagnes, complete analyse & rapportage 

6) Korte SEO website analyse: rapport verbeterpunten, specifieke analyse 2 pag. en half uur Skype gesprek

7) Complete SEO website analyse: rapport verbeterpunten, specifieke analyse 5 pag. en uur Skype gesprek

8) Korte E-mail Scan: rapport verbeterpunten, specifieke analyse 1 campagne en half uur Skype gesprek

9) Complete E-Mail scan: rapport verbeterpunten, specifieke analyse 3 campagnes en uur Skype gesprek

10) Korte Conversie optimalisatie scan: rapport verbeterpunten, analyse 2 pag. en half uur Skype gesprek

11) Complete Conversie optimalisatie scan: rapport verbeterpunten, analyse 5 pag. en uur Skype gesprek

12) Korte Duitse Content scan: rapport verbeterpunten, 3 uur vertaling en half uur Skype gesprek

13) Complete Duitse Content scan: rapport verbeterpunten, 6 uur vertaling en uur Skype gesprek

Onlinebirds - Berlijn & München Blog & Influencer Marketing Gold Opzet één influencer campagne bestaande uit:

1) Kick-off consulting afspraak (creëren van projectbasis & beantwoorden van vragen) Tel/Skype/…

2) Selectie van Duitse influencers op basis van afgesproken opzet

3) 1e contact met hen en aanbiedingsoverdracht via Online Birds (details door hotel rechtstreeks)

4) campagneondersteuning controle en toezicht

5) Online Birds monitort de campagne en maakt een eindrapportage. 

Complete online scan voor Duitse markt 1) Online Birds scant de Duitse online status op volgende punten: SEO, SEA, META bieding ( Tripadvisor, 

Trivago, Google Hotel Price Ads), social media marketing (Facebook, Instagram, Ads, Influencer, enz), CRM

(e-mailmarketing), e.d.

2) Het resultaat wordt besproken en uitgelegd in een online webinar gedurende één uur. 

3) Eindrapportage met conclusies en aanbevelingen en advies verdere aanpak.

Neusta - Grafenstein - Berlijn Scholingen, onderzoek en advies online marketing Duitsland Onderzoek, training en advies op maat voor allerlei digitale onderwerpen: SEO, SEA, video, social, podcast, ..

Briefing mail plus korte gezamenlijke telco (eerste contact Nederlands)

2 x 0,5 tot 1 uur telco  (afhankelijk van het onderwerp Nederlands of Engels)

Samenvatting en checklist (10 tips)

Trainingen: geschikt voor complexere onderwerpen zoals opzet Facebook Ads of Google Data Studio.

Briefing mail plus korte telco (eerste contact Nederlands)

6-8 uur afhankelijk van beschikbaarheid als klassikale training of videoconferentie (2 x 3 / 4 uur)

Samenvatting en checklist (10 tips)

AANBESTEDING volgt! Op aanvraag. Video producties

Wellicht volgen er nog aanbiedingen van andere leveranciers. 

Andere dienstleveranciers zijn onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk. Vooraf afstemming met Euregio noodzakelijk. 





Specialiteit Prijs (excl. BTW) Contact

Schrijft doelgroepgericht 0,05 per woord T 0318-30 28 53

Toeristische schrijfervaring M 06-24 74 10 19 

E nluigs@gmail.com /webentaal@gmail.com 

W www.webentaal.nl 

Schrijft doelgroepgericht 0,07 per woord T 0049 (0) 2564 -398721

Toeristische schrijfervaring E wortreich-geesink@web.de

W www.wortreich-geesink.de

Goede perscontacten in NRW en NS 450,- + € 90,- per contact die plaatst Ursula, Maike of Hella

Op basis uurtarief € 90,- T 0049 - 2821 - 711 56 24 

E maike.schober@mediamixx.eu 

W www.mediamixx-pr.de

360,-

1.440,- (optie + € 720,- p.p.p.d. voor begeleiding ter plaatse) 

Duitse teksten schrijven & redigeren 175,- T 06-42 59 95 62

Kent Oost Nederland E info@klantopeen.nl

Workshops Duitse service/kwaliteit W www.klantopeen.nl

Online business € 420,- (totaal 12 uur wv 4 uur op locatie) T +31(0)53 879 53 45 of +49(0)287 1292 00 99

Bekend met Oost-Nederland € 840,- (totaal 24 uur wv 8 uur op locatie) E achmed.taouil@marotura.com  

DE en NL specialisten W www.marotura.com

Ervaring in toerisme

Online business € 420,- T 0031-318 495887

Bekend met Oost-Nederland E Janine Messelink <janine@prosuco.nl>

m.n. NL specialisten W www.prosuco.nl 

Ervaring in toerisme

€ 840,-

Richt zich uitsluitend op de reis- en  T +31 (0)30-274 6549 

recreatie branche € 420,- E Roy Platje <r.platje@redonlinemarketing.nl>



Veel ervaring met kampper- en bungalowsector € 840,- W www.redonlinemarketing.nl

DE en NL specialisten € 840,-

€ 840,-

€ 840,-

€ 420,-

€ 840,-

€ 420,-

€ 840,-

€ 420,-

€ 840,-

€ 420,-

€ 840,-

Vooral veel expertise en ervaring in horeca € 799,- T +49 (0)30 3 46 55 79 35 

branche E k.kellner@online-birds.com (Frau)

W www.online-birds.com 

De Duitse website kann snel gescand worden € 750,-

m.b.v. de online Hotel Digital Score: 

https://www.hoteldigitalscore.com/

Breed online georienteerd Offerte op maat na afbakening behoefte T +49 30 80 58 59 2-0

Specifiek toeristische expertise E info@grafenstein.net

M.n. Duits of Engelstalig W www.grafenstein.net




