
Interessant.in / Utrecht / … 
De nieuwe website interessant.in/utrecht is vorige week gelanceerd. Deze site wil behalve Utrechters, die op zoek 

zijn naar bijzondere locaties in de eigen stad, vooral aanstaande bezoekers van de stad Utrecht uit binnenland en 

buitenland bereiken. 

Op dit moment is naast de Nederlandstalige 

website ook de Engelstalige site al beschikbaar. 

De voorbereidingen voor een Duitstalige site zijn 

vergevorderd. 

Wat willen we website bezoekers bieden? 

Interessante evenementen, leuke restaurants, 

tips voor cultuur en educatie, musea, 

interessante winkels en dergelijke: maar dan wel 

die gelegenheden en activiteiten waar 

Utrechters trots op zijn. 

Vindt u dat uw winkel, restaurant of evenement 

ook vermeld moet worden op deze website? Dan 

is er goed nieuws: als naar de mening van de 

redactie uw winkel, restaurant of evenement 

voldoende onderscheidend is, krijgt u nu een 

volledig gratis vermelding. “No strings attached” 

– geen kosten, geen verplichtingen. Nu niet en 

later niet. 

Als u in april gebruik maakt van ons aanbod, dan betaalt u nooit voor uw vermelding op de Nederlandstalige website 

interessant.in/utrecht.  

Wat krijgt u? 

Allereerst een compacte vermelding onder uw specifieke rubriek (bijvoorbeeld ‘restaurant’, ‘actief’, ‘evenement’ of 

‘museum’). Hieronder ziet u links een voorbeeld. Daarnaast krijgt uw vermelding een detailpagina (hieronder rechts), 

die website bezoekers bereiken door op uw vermelding te klikken. De detailpagina toont een omschrijving, uw adres, 

en indien opgegeven, uw website en emailadres. Zo komt u optimaal onder de aandacht van de bezoekers van de 

website. 

                  

Wat moet u doen? 

Stuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 april 2015, uw bedrijfsgegevens met adres, eventuele website en emailadres 

en met minimaal drie digitale foto’s en uw tekstsuggesties naar redactie@interessant.in. Geen tekstsuggesties? 

Geen probleem, wij schrijven de tekst voor u. Zodra uw vermelding online is, informeren we u. 

Wij zijn trots op Utrecht en de vele mooie bedrijven, winkels, uitgaansgelegenheden, restaurants in de stad. Staat u 

straks ook tussen deze mooie bedrijven vermeld? Alvast bedankt! 

http://www.interessant.in/utrecht
mailto:redactie@interessant.in

