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1. Over ZoekSushi
ZoekSushi.nl
ZoekSushi is in 2014 gestart met het verzamelen van sushi restaurants in Nederland. Op dit moment zijn
er bijna 200 sushi restaurants op ZoekSushi.nl opgenomen.
ZoekSushi.nl heeft 2 doelen;
1. Het creëren van een online omgeving waar sushi liefhebbers altijd en snel een overzicht hebben
van alle sushi restaurants in Nederland. Waar zij zich op dat moment bevinden en ongeacht welk
apparaat zij gebruiken. Het motto van ZoekSushi is dan ook; Altijd sushi in de buurt!
2. Het creëren van een online omgeving voor sushi restaurant eigenaren waarbij zij extra
professionele mogelijkheden hebben om hun restaurant(s) onder de aandacht te brengen van
het publiek

ZoekSushi 2.0
De eerste versie van ZoekSushi.nl uit 2014 is in maart 2016 van de grond af aan opnieuw opgezet.
Vandaag de dag is meer dan de helft van het verkeer op websites afkomstig van mobiele apparaten
zoals mobiele telefoons en tablets.
De ontwikkeling van de nieuwe ZoekSushi website is dan ook ontwikkeld volgens het ‘mobile first’
principe; de site moet er op mobiele apparaten uitstekend uitzien en eenvoudig te gebruiken zijn.
Hierdoor is een aparte app niet nodig. Maar uiteraard wordt de website ook op desktop PC’s en laptops
uitstekend getoond.

Gebruik ZoekSushi door bezoekers
ZoekSushi.nl is een modern vormgegeven en een optimaal aan mobiel aangepaste website. Restaurants
op ZoekSushi.nl kunnen op verschillende manieren gevonden worden;
1.
2.
3.
4.
5.

Via de verschillende kaarten
Via het zoeken op naam van een restaurant
Via het zoeken op provincie
Via het zoeken op plaats
Via Google
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6. Via social media kanalen van ZoekSushi op Facebook, Twitter en Google+

2. Restaurant eigenaren en deelname aan ZoekSushi
Ieder sushi restaurant krijgt op ZoekSushi een eigen restaurantpagina.
ZoekSushi biedt restaurant eigenaren twee manieren om deel te nemen;
1. Door middel van een gratis vermelding
2. Door middel van een partner vermelding
Om een restaurant op ZoekSushi.nl te presenteren hoeft een restaurant eigenaar geen inspanning te
leveren. Het team van ZoekSushi.nl verzorgt dat alle gegevens van het restaurant professioneel op
ZoekSushi.nl gepresenteerd worden.

Waarom mee doen?
Mee doen met ZoekSushi geeft restaurant eigenaren de volgende voordelen;
1. U heeft een extra, zeer professionele, presentatie van uw restaurant op internet en kunt
hierdoor beter online gevonden worden
2. U en uw restaurant liften mee met de (marketing) inspanningen van ZoekSushi.nl
3. Door de aanwezigheid van ZoekSushi.nl in Google zult u beter gevonden worden
4. Er staan ongeveer 200 restaurants op ZoekSushi.nl dus uw restaurant mag niet ontbreken
5. Met een gratis vermelding heeft u geen extra kosten
6. Het kost u geen tijd of inspanning om deel te nemen, team ZoekSushi.nl neemt al het werk uit
handen
7. Wilt u alles uit ZoekSushi.nl halen dan kunt u partner worden voor slechts € 29,95 per maand.
Betaalt u voor een heel jaar dan betaalt u slechts € 250,00.

ZoekSushi is geen beoordelingssite
Het is voor bezoekers niet mogelijk om uw restaurant te beoordelen. Reden is dat er al een aantal sites
zijn die dit doen en het blijkt steeds vaker dat beoordelingen niet betrouwbaar zijn.
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3. Gratis vermelding versus partner vermelding
Gratis vermelding
U kunt meedoen met ZoekSushi met een gratis vermelding. Dit betekent dat het team van ZoekSushi.nl
een restaurant pagina op ZoekSushi.nl inricht met de gegevens van uw restaurant, u hoeft zelf niets te
doen. Op uw pagina worden de volgende zaken opgenomen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naam restaurant
Adres restaurant
Provincie
Plaats
Algemene foto
Opname van uw restaurant op de kaarten op ZoekSushi.nl
Routebeschrijving naar uw restaurant

Partner vermelding
U kunt ook meedoen met ZoekSushi als partner. Dit betekent dat er naast de algemene zaken van de
gratis vermelding, tal van andere informatie op uw restaurant pagina opgenomen wordt. Uw
professionele uitstraling is hiermee compleet.
Team ZoekSushi.nl richt uw restaurant pagina in met de gegevens van uw restaurant. U hoeft hiervoor
zelf niets te doen. Op uw pagina worden de volgende zaken opgenomen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alle onderdelen zoals vermeld bij een gratis vermelding
Uw eigen foto boven de pagina
Uw eigen introductie tekst
Opname van uw logo en link naar uw eigen website
5 extra foto’s van uw restaurant of uw gerechten
Vermelding van uw openingstijden
Vermelding van uw telefoonnummer
Vermelding en link naar uw eigen website
Eventueel opname van een promotievideo als u daar over beschikt
Vermelding van Facebook of Twitter pagina. Heeft u nog geen Facebook of Twitter pagina dan
maken wij deze gratis voor u aan!
11. Heeft u een leuke actie of aanbieding? Stuur deze naar ons toe en wij nemen deze bij uw pagina
op. Tevens verspreiden wij uw actie via onze kanalen op Facebook, Twitter en onze nieuwsbrief
12. Maakt u gebruik van een online reserveringssysteem dan nemen wij de link op uw pagina op
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13. Restaurant vermelding in de ZoekSushi nieuwsbrieven

Kosten voor partners
Wilt u mee doen als partner van ZoekSushi.nl? De kosten zijn € 29,95 per maand. Dat is minder dan de
prijs van 1 couvert per maand! Betaalt u voor een heel jaar dan zijn de kosten slechts € 250 euro voor
een heel jaar. Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.

Als extra promotiemiddel een blog artikel!
Het publiceren van blogs wordt steeds belangrijker en is een belangrijk promotiemiddel op websites
maar zeker ook op Facebook en Twitter. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid dat wij een blog over uw
restaurant schrijven. Dit betekent dat wij in uw restaurant langskomen voor een diner en maken enkele
foto’s van uw restaurant en gerechten.
Deze informatie en foto’s worden gepubliceerd op ZoekSushi.nl in de vorm van een blog artikel, via onze
social media kanalen en onze nieuwsbrief. Tevens wordt er een link geplaatst vanuit uw restaurant
pagina naar de blog op ZoekSushi.nl. uw foto’s verwerken wij ook in uw restaurant pagina.
Tevens kunnen wij 360 graden foto’s maken.
Heeft u een eigen website dan kunt u deze blog en foto’s uiteraard ook op uw eigen website plaatsen,
wij sturen u deze toe.
Bevindt uw restaurant zich in de grensregio met Duitsland dan kunnen wij het artikel ook laten vertalen
in de Duitse taal.
Aan het maken van een artikel zijn kosten verbonden. Neem contact op met info@ZoekSushi.nl voor
meer informatie voor uw specifieke situatie en locatie. Wij melden ons aan voor onze komst.
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4. Foodbloggers en andere partners
Bent u geen restauranteigenaar maar bent u wel actief in of met de Japanse keuken?
Bent u food fotograaf?
Bent u food blogger?
Heeft u een speciaalzaak of winkel voor de Japanse keuken?
Organiseert u workshops?
Heeft u een website over de Japanse keuken?
Wij nemen graag een link naar uw website op of vermelden uw bedrijf op ZoekSushi.nl. Ook zijn wij
altijd bereid informatie over de Japanse keuken via onze site via blog artikelen te delen. Er zijn tal van
mogelijkheden om samen te werken en hiermee onze bezoekers nog beter te informeren over de
Japanse keuken.
Interesse om samen te werken? Stuur dan een mail naar info@ZoekSushi.nl. Wij horen graag van u.
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5. Links
ZoekSushi.nl homepage: http://ZoekSushi.nl
Nieuwsbrief: http://ZoekSushi.nl/nieuwsbrief
Contactformulier: http://ZoekSushi.nl/contact
Downloaden van deze partnerbrochure: http://ZoekSushi.nl/partnerbrochure
Aanmelden als deelnemer: http://ZoekSushi.nl/aanmelden
Algemene Voorwaarden: http://ZoekSushi.nl/algemene-voorwaarden
Mail: info@ZoekSushi.nl
ZoekSushi.nl is een initiatief van OnlineTalentLab: http://OnlineTalentLab.nl
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