
Het is offi cieel. Sinds 1 januari 2022 is 
de gemeentelijke samenvoeging een feit 
en zijn wij één Land van Cuijk. Samen 
met de gemeente Land van Cuijk delen 
wij nu de ‘voordeur’ van de website.

De website Land van Cuijk is gericht op de regio 
en de mensen in de regio: bezoekers, inwoners 
en bedrijven. Koop lokaal wordt steeds meer een 
begrip in Nederland en dus ook in onze regio. 
Wij ondersteunen dit van harte, daarom bieden 
wij jullie, regionale ondernemers een platform 
waarop je jouw bedrijf, product of dienst kunnen 
presenteren.

Zichtbaarheid
In deze folder vind je een aantal voorbeelden van 
de mogelijkheden die landvancuijk.nl te bieden 
heeft.

Bedrijvengids
Bij het Land van Cuijk kun je terecht voor een 
vermelding in de Land van Cuijk bedrijvengids. 
Een complete vermelding in de bedrijvengids kost 
€120,- per jaar.

Voor deze vermelding mag je naast het logo en 
de contactgegevens eigen tekst en foto’s aanle-
veren. Heb je deze niet? Dan kunnen wij hier een 
rol spelen. Na een persoonlijke kennismaking 
maken we graag een prijsopgave voor je. 

Vergroot je online zichtbaarheid 
en vindbaarheid in eigen regio 

Stimuleer ‘Koop lokaal’

Onder de aandacht bij 
ruim 1000 bezoekers per dag

Goed voor jouw ranking in Google 

Ontdek de mogelijkheden
van www.landvancuijk.nl



www.landvancuijk.nl

Thuiswinkelen
Ook online koop je natuurlijk het liefst lokaal. Op 
Landvancuijk.nl vind je dus ook een eigen thuis-
winkel rubriek. Hierop kan ook jouw webwinkel 
worden getoond. Bezorg je thuis in het Land van 
Cuijk dan vermelden wij dit graag! 
Deze vermelding is gratis.

Een eigen webwinkel beginnen?
Wil jij wel een webwinkel, maar weet je niet waar 
te beginnen? Het kan heel snel, eenvoudig en al 
vanaf € 25,- per maand. Informeer naar de 
mogelijkheden. 

Werk ook mee aan jouw 
lokale online zichtbaarheid!

Bel 0485-471774 en vraag naar 
Caya of mail naar caya@cybox.nl

Adverteren
Wil je adverteren op het Land van Cuijk? 
Ook dat kan! Dat is al mogelijk vanaf €10,- per 
week. Maar er is natuurlijk veel meer mogelijk, dus 
na een persoonlijke kennismaking adviseren wij je 
hierin graag.


