
Meer reserveringen,
meer omzet!

Lees snel verder voor meer omzet! >

• DOE GRATIS MEE aan de regionale promotiecampagne 
 voor de Almeerse Horeca op leukstehoreca-almere.nl

• Gratis adverteren, promotie in de bussen en jouw  
 klanten gratis met de bus terug naar huis!

Unieke samenwerking regionale vervoerder allGo,  
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Almere en  
Almere DEZE WEEK:



Beste horeca-ondernemer,

We begrijpen dat de afgelopen tijd veel geduld van jullie heeft gevraagd. Met elkaar hebben we al veel 
bereikt, maar zijn er nog lang niet. We blijven ons inzetten voor het herstel van de horeca. Daarbij hebben 
we elkaar hard nodig! En dat ziet ook allGo, de busvervoerder in Almere. Nu de deuren weer langzaam open 
mogen is het tijd voor de consument om er weer op uit te gaan. Met het openbaar vervoer en naar de  
horeca. Een mooie gelegenheid om dat te vieren en iets speciaals te doen. 
 
Platform voor de horeca en het OV 
AllGo wil het bezoek aan de horeca in combinatie met het gebruik van OV stimuleren. Hiervoor ontwikkelt 
allGo in samenwerking met KHN het gratis platform leukstehoreca-almere.nl. Een plek waar de consument 
een overzicht vindt van alle horeca in zijn regio, inclusief de dichtstbijzijnde halte bij de desbetreffende 
horecagelegenheid.

Voordelige busticket voor jouw klant 
Om consumenten te stimuleren weer de horeca te bezoeken én daarbij te kiezen voor het openbaar vervoer 
komt allGo binnenkort met een actieticket. Dit zal worden gepromoot via een speciale publiekscampagne 
waarin de regionale horeca een centrale rol speelt. 

Doe mee, het is gratis 
Meld jouw bedrijf nu aan voor een gratis vermelding op het platform. Doe dit zo snel mogelijk, want de  
campagne gaat medio juni van start. 
 
Ga naar www.leukstehoreca-almere.nl/doe-mee of klik hier om je direct aan te melden. 

Daarnaast gaan wij het platform promoten via advertenties in Almere DEZE WEEK, social media, online 
advertenties en narrowcasting in de bussen en de abri’s op straat bij de busstations. Zo kunnen alle mensen 
in de regio Almere niet meer om het platform heen. 
 
Doe je mee? Dan heb je ook kans dat jouw horecagelegenheid wordt meegenomen in een paginagrote  
advertentie in Almere DEZE WEEK. Ook biedt allGo jou de mogelijkheid om het extra voordelige 
busticket te promoten via je eigen site. 
 
We hopen dat je meedoet, want samen staan we sterker. Juist nu. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Taco van der Meer    Naomi Elshof   
Voorzitter KHN afdeling Almere   Marketeer Keolis Nederland
	 	 	 	 	 	 AllGo	is	een	service	van	Keolis	Nederland

Voor meer informatie kun je contact opnemen via tel. 036 123 1234  
of stuur een e-mail naar info@leukstehoreca.nl

Almere, 19 mei 2021

Lees snel verder voor meer omzet! >

https://leukstehoreca-almere.nl/doe-mee/


 Waarom dit initiatief? 
Keolis Nederland en KHN slaan de handen ineen om de horeca 
en het openbaar vervoer in de regio te stimuleren. Beide 
branches hebben aardig wat te verduren gekregen als gevolg 
van COVID-19. Door samen te werken hopen we de consument 
weer in beweging te krijgen om met het openbaar vervoer een 
bezoek te brengen aan de horeca in zijn of haar regio. 

Wat levert mij dit op? 
Wanneer je deelneemt aan de actie word je onderdeel van het 
platform. Het levert dus extra online zichtbaarheid op. Ben 
je gevestigd in regio Almere, dan bestaat de mogelijkheid dat 
jouw horecaonderneming wordt meegenomen in een pagina-
grote advertentie in Almere DEZE WEEK. 

Zijn er kosten verbonden 
om deel te nemen? 
Nee, deelname is geheel kosteloos. Het enige wat wij van jou 
vragen is om je gegevens te delen via leukstehoreca-almere.nl/
doe-mee. 

Wat moet ik doen  
om deel te nemen? 
Om deel te nemen en je plekje te bemachtigen op de site  
vragen we jou om je (bedrijfs)gegevens in te vullen op  
leukstehoreca-almere.nl/doe-mee. Indien er nog onduidelijk-
heden zijn of we meer informatie nodig hebben zullen we  
contact met je opnemen via telefoon of e-mail. 

Wanneer gaat de site live en 
hoe lang duurt deze actie? 
De site zal medio juni live staan en de actie met de goedkope 
bustickets zal de gehele campagneperiode gelden. 
 
Hiernaast	een	aantal	voorbeelden	hoe	wij	de	Almeerse		
horeca	gaan	ondersteunen	en	promoten.

Narrowcasting	in	de	bussen

Website

Advertenties	in	Almere	DEZE	WEEK

Ja, ik wil meer omzet!Meld je nu aan!

https://leukstehoreca-almere.nl/doe-mee/

