
denhaag.com is de nieuwe toeristische en 
culturele portal van Den Haag, Schevenin-
gen en Kijkduin. De site bevat actuele 
toeristisch-recreatieve informatie over 
kunst en cultuur, winkelen, overnachten, 
restaurants en uitgaan, festivals en 
evenementen en strand. De site is er voor 
zowel de inwoners van de regio Den Haag 
als de toeristische bezoekers die graag 
een bezoek willen brengen aan Den Haag.

SMART SHOPPING

        

                                      Winkelgebieden op denhaag.com



Smart Shopping
Een onderdeel van het Smart Shopping-
programma is het versterken van de winkels 
en gebieden op hét online platform van 
Den Haag, denhaag.com. Denhaag.com is 
de portal met het complete recreatieve 
aanbod van de stad voor zowel de bezoeker 
als de inwoner van Den Haag. Winkelen is 
een belangrijke vrijetijdsbesteding van de 
consument en daarom willen we dit graag 
uitbreiden op denhaag.com. Winkelgebieden 
krijgen een eigen pagina waarop winkels en 
restaurants worden uitgelicht.

Winkelgebieden op denhaag.com
Sommige winkelgebieden hebben al een 
eigen pagina, zoals de Keizerstraat, Denne-
weg, Passage en de Fred. Dit willen we de 
komende tijd gefaseerd uitbreiden. Doel is 
om alle winkelgebieden zichtbaar te maken 
op denhaag.com. Om de pagina’s zo optimaal 
mogelijk in te zetten willen we graag met 
jullie samenwerken. Hieronder staat om-
schreven wat dit precies inhoudt.

Wat doen wij 
•  teksten schrijven en foto’s maken van 
 het winkelgebied; 
•  teksten vertalen naar het Engels, Frans 
 en Duits; 
•  content doorplaatsen op themapagina’s 
  van denhaag.com en op social media; 
•  content automatisch verspreiden naar 
 andere online kanalen; 
•  ontwikkelen nieuwe routetool voor o.a. 
 winkelen (juni 2016); 
•  drie keer paar jaar training online 
 marketing voor contentmanagers. 

Dit verwachten wij van winkelgebieden 
•  het aandragen van een contentmanager 
 (zie hieronder); 
•  input voor de tekst, telefonisch of per 
 mail: jullie kennen ten slotte het winkel- 
 gebied het beste; 
•  updaten van de pagina: wijzigingen zelf 
 aanpassen en actief evenementen aan- 
 leveren, zodat het winkelgebied meer 

 onder de aandacht komt; 
•  het benaderen van winkels in het gebied 
 om individueel partner te worden bij Den 
 Haag Marketing met alle voordelen van 
 dien: hoe meer winkels partner zijn, des te 
 sterker komt het winkelgebied naar voren. 
 Aangezien dit een betaalde dienst is, kan 
 elke winkel dit zelf beslissen. Wij vragen 
 winkelgebieden alleen om de aparte uitleg 
 (bijgevoegd) te verspreiden onder de 
 ondernemers. 

Wat doet een contentmanager 
De contentmanager hoeft niet perse 
bestuurslid te zijn. Wij zoeken enthousiaste 
ondernemers verantwoordelijk willen zijn 
voor het updaten van de winkelgebiedpagina. 
Daarbij gaat het vooral om het aanleveren 
(of zelf invoeren) van interessante evene-
menten. En mocht je een wijziging willen in 
de tekst of je hebt een mooiere foto, dan kun 
je dit ook zelf aanpassen in de database van 
denhaag.com. Het kost je slechts een paar 
uurtjes per maand en het is niet verplicht, wij 
maken de winkelgebiedpagina sowieso aan. 
Het is alleen een gemiste kans als je er niks 
mee doet, omdat denhaag.com het grootste 
platform is voor bezoekers en bewoners van 
Den Haag. Daarnaast leer je veel over een 
goede website en je leert andere content-
managers kennen, waarmee je kennis kunt 
delen. Dus pak die kans!  

Slim gebruikmaken van foto’s en filmpjes 
De foto’s die gemaakt worden, mogen vrij 
gebruikt worden door het winkelgebied. 
Wellicht hebben jullie zelf ook mooie foto’s 
die ingezet kunnen worden. Met het actief 
deelnemen aan deze samenwerking kunnen 
we content beter en slimmer gaan inzetten 
op verschillende kanalen.

Kosteloos
Er zijn geen kosten verbonden aan de winkel-
gebiedpagina op denhaag.com.
 
Kick-off sessie contentmanagers: 
18 april, Grote Marktstraat 43 
Alle contentmanagers worden op maandag 
18 april van 9 tot 11 uur uitgenodigd voor 
een kick-off sessie bij Den Haag Marketing 
(Grote Marktstraat 43c, 3e etage). Dan 
vertellen we meer over de winkelgebied- 
pagina’s, hoe je de content kunt beheren, 
tips & tricks voor een goede website. 
Dus meld je snel aan! 
 
Contact
Direct aanmelden? Neem contact op met 
Hester Bunnik, Programmamanager Smart 
Shopping: 

E   smartshoppingdenhaag@gmail.com 
M  06 552 371 59

Het Smart Shopping-programma is onderdeel van het Haags Retailpunt


