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Saatesanat

Kesä-elokuussa 2011 Nordica Travel Net toteutti Alankomaissa Outdoors Finland -hankkeelle sekä 
kylämatkailun valtakunnalliselle kehittämishankkeelle selvityksen sähköisten jakelukanavien 
kartoituksesta Alankomaissa seuraavien aihealueiden osalta: kalastus, pyöräily, vaellus, melonta, 
hevosmatkailu ja eläinten tarkkailu/kuvaus luonnossa. 

Tulokset antavat paljon tietoa siitä, mitä kanavia kannattaa käyttää sekä kehen ottaa yhteyttä, ja 
uskomme lomakkeiden hyödyttävän yrityksiä markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa 
Alankomaissa. 

Eri sivustoja on paljonkin ja koetimme pitää mielessä merkittävyyden suomalaisen yrittäjän 
kannalta. Näin kalliit yleisportaalit ovat jääneet selvityksen ulkopuolelle. Kalastus, vaellus ja 
pyöräily ovat ne ”isot” harrastukset, joista löytyy myös eniten lomakkeita.

Online on oma maailmansa paikallisestikin ja termit menevät ristiin blogien, portaalien jne. 
kanssa. Hollannissa on säilynyt internetin alkuajoilta linkkisivut ”startpagina”, jotka ovat usein 
runsaudensarvia teemansa ympärillä. Esimerkiksi finlandsite.nl on kattava linkkisivusto 
Suomesta.

Online-markkinoinnissa termi seedaus kuvaa kylvämistä tai suomeksi sisältöjen syöttämistä eri 
online-kanaviin ajatuksella, että ne leviävät omaa tahtiaan viruksen lailla. Tämä mahdollisuus 
saada hyvissä kanavissa ilmaiseksi näkyvyyttä tulisi ehdottomasti hyödyntää nykyistä paremmin, 
tässä me olemme perässä vaikka Ruotsia ja Norjaa. 

Projektin toteutus

Tutkimus tehtiin outdoors-segmenttien jakelukanavien kartoittamiseksi siten, että jokaiselta 
segmentiltä tutkittiin vähintään 20 teemaan sopivaa kanavaa. Itse asiassa kävimme läpi kaikki 
potentiaalit sivustot. Lomakkeita on tehty vain sellaisista sivuista, jotka ovat nähdäksemme 
suositeltavia jakelukanavia.

Kartoituksessa käytiin läpi potentiaalisten asiakkaiden käyttämät sähköiset jakelukanavat 
Alankomaiden online-matkailupalveluissa, sosiaalisissa medioissa ja kuluttajayhteisöissä. 

Facebookia käytetään usein lisänäkyvyyden roolissa, ja näin esim. kalastusblogi sijoittaa sisältöjään 
RSS-syötteenä moniin eri kanaviin ”napin painalluksella” Facebookista Twitteriin. Ilmaisiin 
sivustoihin voi usein syöttää vaikkapa Youtube-videon tai kuvasarjan. Tässä yhteydessä voi olla, 
että sivusto ei katso yritysten markkinointiviestintää positiivisesti, vaan sisältöjä odotetaan alan 
harrastajilta. 

Online-medioita voidaan tarkastella erikoistuneen yrityksen markkinointikanavana, jossa yrityksen 
henkilökunnan ammattitaidolla ja sosiaalisella verkottumisella voi saavuttaa erinomaiset tulokset 
kustannustehokkaasti.
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Lomakkeet sisältävät seuraavat tiedot:

1. nimi ja URL-osoite

2. sivuston kieli

3. kuka ohjaa palvelua

4. kuka tuottaa sisältöä

5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja tunnettuudesta 

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä (palvelun tuottajan määrittelemä tai jos ei tiedossa, oma 

analyysi)

7. sivuston luonne; portaali, myyntikanava, mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi, 

sos.media, muu teemakohtainen informaatio (asiasisältö ja/tai tuotesisältö esimerkein)

8. minkälaisista asioista keskustellaan (keskustelupalstoilta pääaiheet hakusanoin)

9. teemakohtainen suuntautuminen, minkä tyyppistä tarjontaa sivulla 

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät palveluntarjoajat Suomen kilpailijoiden 

näkyminen

11. kontaktitiedot yrittäjän yhteydenottoa varten (myynti- tai markkinointitarkoitukseen)

12. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä edellytetään tuotteelta), hinta - miten itse mukaan 

palvelujen tarjoajaksi; tapa ja hinta

13. oma arvio sivuston tärkeydestä matkailun jakelukanavana ko maassa

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen jakelukanavaan
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KALASTUS

1. Teema, kanavan nimi ja 
URL-osoite

Kalastus
www.hengelsport.eigenstart.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Ei tiedossa
4. kuka tuottaa sisältöä Linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 30 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Kalastuksesta kiinnostuneet  ja tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja linkkejä useille keskustelupalstoille

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Kalastus yleensä, kalalajit, (erityisesti karppi, 
hauki, forelli) kalastustarvikkeet, 
kalastusmatkailu

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Otsikon kalastusmatkoja (visreizen/vakanties) 
alla tarjolla  mm. Irlantiin, Espanjaan ja 
Portugaliin. Ruotsilla linkki: 
http://www.munkeberg.com/index_nl.html

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys sivun alalaidassa olevan 
opmerking of (link) suggestie -linkin alta 
täytettävällä lomakkeella. 

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Kts yllä, online-lomake

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Varsin hiljakseen vierailtu sivusto

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys kannattaa kyllä silti otsikon 
visreizen/vakanties alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-
osoite

Kalastus
www.hengelsport.com

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Pim Pos 
4. kuka tuottaa sisältöä Pim Pos
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

Jopa 47.000 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Aktiivistet kalastusharrastajat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informatiivinen sivusto, runsaasti 
mainospaikkoja (rotaatiobannerit)

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Artikkeleita, tuoteuutisia, tapahtumia, meri- ja 
järvikalat erikseen

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Bannereit

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Bannerit:
Koosta riippuen EUR 250- EUR 750/vuosi

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

p.pos@hengelsport.com
075 – 6700175
06-24593427

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Tuotepainotteinen, ei juurikaan 
kalastusmatkailua esillä. Silti kävijämäärän 
perusteella tärkeä!

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Mahdollisuuksien mukaan banner

7

mailto:p.pos@hengelsport.com
http://www.hengelsport.com/


hengelsport.com

8

http://www.hengelsport.com/


1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
www.hengelsport.startkabel.nl

2. sivuston kieli hollanti

3. kuka ohjaa palvelua Ei tiedossa

4. kuka tuottaa sisältöä Linkittäjät itse

5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 
(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 500 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Kalastuksen harrastajat ja tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja kituva keskustelupalsta, linkkejä 
muihin foorumeihin

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Kalastuksesta yleensä, kalastupaikoista

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Kalastus yleensä, kalalajit (erityisesti hauki, 
kuha ja karppi), kalastustarvikkeet, 
kalastusmatkailu

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Otsikon kalastusmatkat ja –lomat 
(visreizen/vakanties) all erityisesti Norjalla 
useita linkkejä. 

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella. 
Sponsorilinkit sivun yläosassa (max 5)
Banner sivun vasemmassa laidassa (max 1) 

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeella

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kävijämäärän perusteella ei kovin tärkeä

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys otsikon visreizen/vakanties 
alle 
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus (peto)
www.roofvis.startkabel.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Rinus v. P.
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä /linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 85 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Kalastuksesta ja erityisesti petokaloista 
kiinnostuneet ja tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja kuollut keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Viimeisin viesti vuodelta 2003...

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Kalastus yleensä, kalalajit, (ahven, hauki, kuha) 
kalastustarvikkeet, kalastusmatkailu

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Osiossa kalastusmatkat (visreizen/vakantie) 
kalastusmatkoja tarjolla mm. Irlantiin ja 
Tanskaan.

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella. 
Sponsorilinkit sivun yläosassa (max 5)
Banner sivun vasemmassa laidassa (max 1) 
Bannerit ja/tai sponsorilinkit alkaen EUR 
10/kk)
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeen kautta

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Aika rauhallinen sivusto ja kuollut foorumi

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys otsikon visreizen/vakanties 
alle 
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
www.roofvis.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua F. Elings 

2B-Online Internet Services
Stationsweg 120
2182 BD  Hillegom
 E-mail:         info@2b-online.nl
 Phone:        +31 (0)651697409
 Fax:             +31 (0)252532106
 Website:      www.2b-online.nl

4. kuka tuottaa sisältöä Kts yllä/ linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 1000 kävijää/kk. 
Emosivu ja yksi viidestä portaalista,  joilla 
yhteensä n. 100 000 kävijää vuodessa. Muut: 
http://Snoek.startpagina.nl (hauki)
http://Snoekbaars.startpagina.nl (kuha)
http://Meerval.startpagina.nl (monni)
http://Kunstaas.startpagina.nl (vieheet)

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Aktiivinen (petokalojen)  kalastaja

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali,  jossa myös keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Petokaloista yleensä ja lajeittain, vieheistä ym. 
kalastusvälineistä, kalastusmatkoista (esillä mm. 
Tanska  ja Ruotsi)

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Petokalastus yleensä, petokalalajit, 
kalastustarvikkeet, kalastusmatkailu

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Kalastusmatkoista linkkejä: USA, Saksa, Irlanti

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella
Sponsorilinkki EUR 125/vuosi/sivu, 2 sivua 
EUR 225/vuosi ja kolmas ilmainen. 
Banner oikeassa ylälaidassa EUR 
250/vuosi/sivu, 2 sivua EUR 400 ja kolmas 
ilmainen.  Jos ei omaa banneria valmiina, se 
voidaan tehdä ilmaiseksi. 
Kaikki hinnat ilman 19% ALV. 

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

F. Elings 
2B-Online Internet Services
Stationsweg 120
2182 BD  Hillegom
 E-mail:         info@2b-online.nl
 Phone:        +31 (0)651697409
 Fax:             +31 (0)252532106
 Website:      www.2b-online.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Runsaasti kävijöitä, suunnattu nimenomaan 
petokaloista kiinnostuneille.

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

ilmainen linkitys otsikon petokalastus 
ulkomailla (roofvis buitenland) alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
Roofvisnet.nl
www.roofvisnet.nl
www.roofvisforum.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Frank van Vliet

frank@roofvisnet.nl
4. kuka tuottaa sisältöä Jack van de Mortel 

Jack@roofvisnet.nl
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

Sivuilla n. 1300  unique visitors/pv
Keskustelupalstalla n. 3500 unique visitors/pv 
ja yli  8500 rekisteröitynyttä jäsentä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Aktiivinen (petokalojen) kalastaja

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Online kalastuslehti, jossa keskustelupalsta. 
Runsaasti mainsopaikkoja. Facebook-sivu.

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Foorumilla keskustellaan kalalajeista ja – 
tarvikkeista ja -matkoista 

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Foorumin kalastusmatkat-otsikon (vakantie 
vangstverslagen) alla kertomuksia matkoista 
mm.  Irlannissa, Skotlannissa, Tanskassa ja 
Norjassa 

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Bannerit, tekstilinkit, advertoriaalit, 
foorumilla ilmaiset nieuwsbriefit (opt-in)

Rotaatiobanner (250x90 pixels sivuilla ja 
120x60 pixels foorumilla) )€ 750,-/vuosi, sis. 
advertoriaalit nettisivuilla ja ilmaiset 
mainostekstit foorumin sponsoriosiossa

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Frank van Vliet
frank@roofvisnet.nl
+31 (0)6 3456 7728

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Alankomaiden aktiivisin petokalastusportaali ja 
-foorumi

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ym. ja kävijämäärän huomioon ottaen 
kannattaa ainakin harkita mainontaa ja kysellä 
lisätietoja hinnoista ja mahdollisuuksista.
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
www.sportvis.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Raymond Heibrink
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä/ linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 3500 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Urheilukalastuksesta kiinnostuneet ja tietoa 
hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio 
(asiasisältö ja/tai tuotesisältö 
esimerkein)

Portaali ja keskustelupalsta, lisäksi linkkejä 
muille foorumeille

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Kalalajeista, kalastusvälineistä ja -matkoista

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Kalastus yleensä, erikseen karppi, petokalat  ja 
perhokalastus,  kalastustarvikkeet, omana 
osionaan petokalat ja perhokalastus ulkomailla 
sekä kalastusmatkailu

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Ruotsilla ja Norjalla useita linkkejä osiossa 
kalastusmatkat (visreizen) 

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys
Sponsorilinkit

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeen kautta

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kävijämäärän perusteella tärkeä yleisportaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys otsikon kalastusmatkat 
(visreizen) alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
www.sportvissen.blog.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Ei tiedossa
4. kuka tuottaa sisältöä Bloggaajat 
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

25.000 unique visitors/kk!

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Aktiiviset urheilukalastajat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Blogi ja mainospaikkoja

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Blogit jaoteltu mm. kalalajeittain, esillä myös 
varusteet. 

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Lomablogissa (vakantie) tarinaa enimmäkseen 
Ranskasta.

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Bloggaamaan pääsee vain ammattitoimittajat 

Mainonta mahdollista: 

Bannerit: EUR 6-EUR 10/CMP 
Advertoriaalit: 
EUR 750 kiinteä/kk, EUR 950 posting/kk 
Tekstilinkit: EUR 900/6 kk, EUR 1500/12 kk
Sponsorointi: EUR 2250-EUR 350/kk

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Philip Meijer
Blog Online B.V.
Bouwerij 20a
1185 XX Amstelveen
+31(0)20-4459931
philip.meijer@blog.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Erittäin vilkas ja tärkeä blogi

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Mainonta esim. lomablogi (vakantie)-sivulla
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
www.sportvissen.startkabel.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Rob Aarninkhof

4. kuka tuottaa sisältöä Kts yllä/ linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 270 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Urheilukalastuksesta kiinnostuneet ja tietoa 
hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja kuollut keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Viimeisin viesti vuodelta 2009...

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Linkkejä kalastussivuille, kalastusliikkeisiin, 
kalastusseuroihin, kalastusmatkoihin

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Kalastusmatkat –osion (visreizen/vakanties) 
esillä mm. Tanska ja Norja

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella. 
Sponsorilinkit sivun yläosassa (max 5)
Banner sivun vasemmassa laidassa (max 1) 

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeella

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kävijämäärän perusteella ei kovin tärkeä

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys otsikon visreizen/vakanties 
alle 
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
www.thefishcommunity.com

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Ei tiedossa
4. kuka tuottaa sisältöä Ei tiedossa
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

Keskustelupalstalla 4865 rekisteröitynyttä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Aktiivikalastajat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informatiivinen sivusto, jossa (hiljainen) 
keskustelupalsta ja chat

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Kalastus yleensä,  karppi (erikseen ulkomaat), 
perhokalastus (erikseen ulkomaat), petokalat

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Artikkeleita, uutisia

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Foorumin perhokalastus-osiossa esillä esim. 
Islanti, mutta myös ylistävä kertomus Suomesta

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

URL-osoitteita saa linkittää foorumille

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeen kautta

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Aika hiljainen foorumi

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Posting foorumille linkkeineen
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
www.topvisser.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Ei tiedossa
4. kuka tuottaa sisältöä Ei tiedossa
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

Ei tiedossa

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Aktiivikalastajat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Kalastusuutis- ja -kertomussivusto, 
tapahtumakalenteri, keskustelupalsta ja blogi

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Foorumilla jaottel:u yleiset asiat, karppi, 
witvissen (=karpinsukuiset), petokalat, 
perhokalastus, merikalastus

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Uutisia, kertomuksia, tapahtumia

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Foorumissa vain perhokalastus –otsikon alla 
linkki ulkomaille, mutta hiljainen keskustelu. 
Kalastustarinoissa jonkin verran esillä 
Norja ja Ruotsi

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Banner etusivulla, target banner alasivuilla.
Profiilit ja advertoriaalit

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

adverteren@topvisser.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Aika kotimaapainotteinen sivusto, 
myöskin mainonnan perusteella

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Voisi kysellä mainosmahdollisuuksien hintoja
Posting foorumille linkkeineen
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
www.totalfishing.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Ei tiedossa
4. kuka tuottaa sisältöä Ei tiedossa
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

10.000 IP/pv

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Aktiiviset kalastusharrastajat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Online-lehti,  tapahtumakalenteri, webshop

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Uutisia, artikkeleita, alaotsikoita mm. petokalat, 
karppi, merikalat, perhokalastus,  kalastus 
ulkomailla.

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Otsikon kalastus ulkomailla (vissen buitenland) 
alla kertomuksia kalastusmatkoista mm. 
Irlannissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. 

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Kalastustarina (kaupalliset linkit sallittu)
Mainokset, bannerit
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Redactie Total Fishing, 
Postbus 1,  
5374 ZG Schaijk
E-mail:               Info@totalfishing.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kävijämäärän perusteella tärkeä

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Kalastustarina Suomesta
Banner kalastus ulkomailla-sivulla. 
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
Visforum.nl
www.visforum.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Ei tiedossa
4. kuka tuottaa sisältöä foorumilaiset
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 1500 rekisteröitynyttä jäsentä ja 
2857 vierailijaa/kk  (toukokuu 2011) 

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Kalastusharrastajat ja kalastuksesta 
kiinnostuneet

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Keskustelupalsta, linkit ja blogi

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Jaottelu palstalla: aloittelijat, karppi, turska, 
monni, perhokalastus, merikalastus, 
petokalastus, kilpakalastus, kalastusmatkat- 
välineet ja -tekniikat 

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

-

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Omana osio kalastus Euroopassa (vissen in  
Europa), jonka alla omalla otsikollaan mm. 
Alankomaat, Belgia, Saksa, Ranska ja Norja, 
Tanska, Ruotsi ja Suomi. 
Visforum links –osiossa visvakanties in 
Europa esillä Ranska, Espanja, sekä yhtenä 
tarjontana kaikki Pohjoismaat paitsi Suomi, 
erikseen linkki myös Visit Norway-sivustolle

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys osiossa Visforum links -> 
visvakanties in Europa
Rekisteröinnin jälkeen yritykset voivat myös 
mainostaa tuotteitaan ja palvelujaan foorumin 
erillisessä osiossa (adverteren voor bedrijven)
Bannerit mahdollisia (tutustumistarjouksena 
2012 ensimmäinen 6kk banner ilmaiseksi!)
Vuoden toinen puolisko: EUR 50 (234 x 60) tai 
EUR 75 (468 x 60), näkyvissä kaikilla sivuilla. 
Banner näkyvissä vain etusivulla EUR 25 /6 kk 

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

info@visvorum.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Erittäin kattava ja aika vilkas foorumi

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen banner kokeeksi 2012, ilmainen 
linkitys Visforum links-> visvakanties Europa 
ja tarinaa foorumin vissen in Europa/Finland-
osioon
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
NationaalHengelsportForum
www.visserslatijn.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Bas de Ruiter, staff@visserslatijn.nl
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

Jopa 40 000 (!) unique visitors/kk
Keskustelupalstalla 5165 rekisteröitynyttä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Urheilukalastaja, harrastajakalastaja, 
kilpakalastaja

7. sivuston luonne; portaali, myyntikanava, 
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi, 
sos.media, muu teemakohtainen 
informaatio (asiasisältö ja/tai 
tuotesisältö esimerkein)

Informaatiosivusto, keskustelupalsta ja blogi

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Kalastus yleensä (erikseen petokalat, karppi ja 
sen sukuiset (=witvissen), perhokalastus), 
kalastuskilpailut ja –välineet, kalastus 
ulkomailla

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Etusivulla paljon hyödyllistä tietoa kalastuksesta 
(kalalajit, tekniikat, lainsäädäntö etc.)
Foorumi on Alankomaiden ja Belgian 
kalastusharrastajien kohtaamispaikka

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Otsikon kalastus ulkomailla (vissen in het  
buitenland) alla esillä lähes koko maailma, 
paljon keskustelua ja kyselyjä kalastuksesta 
Norjassa (jonkun verran myös Ruotsissa ja 
Tanskassa)

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Useita mahdollisuuksia. Sivusto uudistetaan 
vielä tämän vuoden puolella, tulossa portaali, 
joka yhdistää eri kalastussivustot 
(informaatiosivut, foorumit etc) 
Mainonta mahdollista (120x120 buttons) 
hintaan EUR 55 / kk. 
Advertoriaalit kertahintaan foorumin otsikon 
kalastus ulkomailla (vissen in het buitenland) 
alla. 
Google-mainokset.

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

AtWorkX Media Group PVV
Visserslatijn Nederland
Postbus 2096
NL-2990 Barendrecht
Bas de Ruiter, staff@visserslatijn.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Hollannin ja Belgian laajin kalastusfoorumi 

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Advertoriaali ja/tai button kalastus ulkomailla-
sivulle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
www.vis-vakanties.startkabel.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Wendy Aarninkhof
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä / linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 335 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Kalastusmatkoista kiinnostuneet ja tietoa 
hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Kalastuslomakohteet alueittain ja maittain 

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Oman otsikon alla esim.  Tanska, Ranska, UK, 
Espanja

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella. 
Sponsorilinkit sivun yläosassa (max 5)
Banner sivun vasemmassa laidassa (max 1) 

Google-mainokset.
12. kontaktitiedot (myynti- tai 

markkinointitarkoitukseen)
Contact-lomakkeella

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kävijämäärältään vähäinen

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys uuden Suomi-otsikon alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
www.vliegvissen.startkabel.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Rinus v. P.
4. kuka tuottaa sisältöä
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

138 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Kalastuksesta ja erityisesti perhokalastuksesta 
kiinnostuneet ja tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali, jossa linkit useille keskustelupalstoille

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Perhokalastus Alankomaissa, Euroopassa ja 
Euroopan ulkopuolella omina osioinaan. 
Yhdistykset, tarvikkeet 

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Osiossa perhokalastus Euroopassa (vliegvissen 
in Europa) alla linkkejä mm. Skotlantiin, 
Irlantiin ja Norjaan

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella. 
Sponsorilinkit sivun yläosassa (max 5)
Banner sivun vasemmassa laidassa (max 1) 
Bannerit ja/tai linkit alkaen EUR 10/kk)
Google-mainokset.

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeen kautta

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Aika rauhallinen sivusto

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys vliegvissen in Europa –
otsikon alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
www.vliegvissen.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua P.J. Damen
4. kuka tuottaa sisältöä
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

15.600 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Perhokalastuksesta kiinnostuneet ja tietoa 
hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Kaikesta perhokalastukseen liittyvästä

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Linkit Alankomaiden relevantteihin sivuihin, 
yhdistykset, liikkeet, välineet, paikat ja majoitus, 
perhokalastus ulkomailla/matkat

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Perhokalastusmatkat (vliegvis reizen/Travel) –
osiossa hyvin esillä Ruotsi usealla linkillä

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys
Sponsorilinkit
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeen kautta

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kävijämäärän perusteella tärkeä portaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys otsikon vliegvis reizen/Travel  
alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus
www.vliegvissenineuropa.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua W. van Dijk

w.vandijk@vliegvissenineuropa.nl
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 1000 unique visitors/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Perhokalastuksesta ulkomailla kiinnostuneet ja 
tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informaatiosivusto

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Perhokalastuspaikat maittain klikattavissa. 
Infoa ja kartta ko. maasta sekä 
palveluntarjoajien linkkejä

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Maaluettelossa esillä Tanska, Norja ja Ruotsi

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmaiset linkkivihjeet voi lähettää sähköpostilla 
(edellytetään linkkivaihto) 
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

W. van Dijk
w.vandijk@vliegvissenineuropa.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Hyvä, informatiivinen ja ’tositarkoituksessa’ 
hyvin vierailu sivusto

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Sivulla suorastaan kehotetaan antamaan 
vinkkejä uusista maista/paikosta. HUOM! 
Suomi puuttuu valikoimasta vielä täysin!
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Kalastus (perho)
www.vliegvissers.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Bas Walraven

Bokberg 35, 4707 SR  Roosendaal
The Netherlands
admijn@vliegvissers.nl

4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä / keskustelupalstalle rekisteröityneet
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

Alankomaiden ja Belgian suurin ja aktiivisin 
perhokalastukseen erikoistunut 
informaatiosivusto ja keskustelupalsta. 
Foorumilla n. 4500 pageviews/pv,
212 rekisteröinyttä jäsentä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Alankomaiden ja Belgian (aloittelevat) 
perhokalastajat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informaatiosivusto ja keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Omina otsikkoinaan kalastusalueet  ja –paikat 
maittain, materiaalit ja tekniikka 

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Tietoa mm. kalastustapahtumista ja –
kilpailuista, kalastuskertomuksia, sidontaohjeita

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Maistaja alueista omilla otsikoillaan esillä 
Alankomaat, Belgia, Saksa, Ranska, UK&Irlanti, 
Itä- ja Etelä-Eurooppa. Skandinavia-otsikon alla 
vahvimmin esillä Norja ja Tanska

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Kaupalliset postaukset ja bannerit vain sivuston 
sponsoreille. 
Google-mainonta.

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Bas Walraven
Bokberg 35, 4707 SR  Roosendaal
The Netherlands
admijn@vliegvissers.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Laaja sivusto mutta erikoistunut vain ja 
ainoastaan perhokalastukseen, rajoittuneet 
mahdollisuudet päästä mukaan. 

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Suomea voisi yrittää nostaa esille foorumin 
keskusteluissa Skandinavia-otsikon alla. 

42

mailto:admijn@vliegvissers.nl
mailto:admijn@vliegvissers.nl
http://www.vliegvissers.nl/


vliegvissers.nl

43

http://www.vliegvissers.nl/


PYÖRÄILY

1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Pyöräily
Fietspad.nl
(www.natuur.nl) ->www.fietspad.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Webmaster (info@natuur.nl)
4. kuka tuottaa sisältöä Webmaster (info@natuur.nl
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

5167 unique visitors/vko
Keskustelupalstalla (www.natuur.nl/forum)
 4.611 rekisteröitynyttä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Luonnosta ja luontoaktiviteeteista (erityisesti 
vaellus ja pyöräily) kiinnostuneet

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informaatiosivusto/portaali, jossa linkki 
keskustelupalstalle (www.natuur.nl/forum) 

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Keskustelupalstalla keskustelua luonnosta ja 
luontoaktiviteeteista yleensä, erikseen pyöräily- 
ja vaellusreitit. Foorumiin vaaditaan 
rekisteröityminen

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Satoja ilmaisia pyöräilyreittejä, erikseen linkki 
ulkomaan reiteille. Linkit pyöräilyn 
erikoisliikkeisiin,  matkakertomuksia, 
pyöräilymatkojen järjestäjät.

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Linkin pyöräily ulkomailla (buitendlandse 
routes) alta löytyy erikseen Eurooppa, missä 
linkitetty reittejä mm.  Saksassa, Ranskassa, 
Itävallassa ja Sveitsissä. Yksi linkki Norjaan.

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Relevantit linkit (pyöräilyreitit) sivustolla olevan 
lomakkeen (link toevoegen) kautta ilmaiseksi.
Google-mainokset.

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

info@fietspad.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Varsin kattava sivusto, jossa runsaasti linkkejä 
eteenpäin. Foorumilla mukavasti liikettä.

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Kannattaa ainakin linkittää pyöräilyreittejä 
ilmaiseksi.
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Pyöräily
Fietsrouteplanner voor Europa
www.fietsrouteplanner.eu

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Dirk van Rens

Vrens Webdesign & Internetdiensten
4. kuka tuottaa sisältöä Dirk van Rens

Vrens Webdesign & Internetdiensten
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 1000 kävijää päivässä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Nuori, aktiivinen ja itsenäinen pyöräilijä ja 
pyöräilyloman suunnittelija

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informatiivinen sivusto ja vieraskirja. 
Mainospaikkoja (banners)

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Euroopan pyöräilyreitit, perustuen jo 
olemassaoleviin pitkän matkan reitteihin. 

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Reittejä useissa maissa, Pohjoismaista näkyvissä 
Tanska, Ruotsi ja SUOMI (Visit Finland-
sivuston reitit)

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Banner sivuston oikeassa tai vasemmassa 
laidassa (130 x  60 pixels) EUR 60/kk + ALV 
19%, näkyy joka sivulla.

Reittiehdotukset ja –kommentit Suomi-osaston 
lomakkeella ilmaiseksi

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Dirk van Rens dvrens@gmail.com. 

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Informatiivinen sivusto, jolla paljon trafiikkia

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Suomi-osastolle linkkejä
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Pyöräily
www.fietsroutes.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Dirk van Rens

Vrens Webdesign & Internetdiensten
4. kuka tuottaa sisältöä Linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 250 kävijää päivässä 

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Aktiivinen ja itsenäinen pyöräilijä, joka on 
ollut/menee/haluaa mennä pyöräilylomalle. 

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali, jossa linkit keskustelupalstalle  ja 
blogiin

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Pyöräilyreiteistä kotimaassa ja ulkomailla. 
Blogissa matkakertomuksia. 

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Pyöräilyreittien linkkikokoelma. 

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Alankomaat lääneittäin, muista maista esillä 
Belgia, Tanska, Saksa, Ranska,UK, Irlanti, 
Unkari, Italia. Pohjoismaista Norjalla, Ruotsilla, 
Islannilla ja Suomella  pari linkkiä kullakin 
oman otsikon alla.

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Relevantit linkit, videot ja tiedotteet sivustolla 
olevan lomakkeen kautta ilmaiseksi (tab 
Contact oikeassa laidassa) 
Sponsorilinkit EUR 35/kk.
Keskustelupalstalle (prikbord) saa myös 
linkittää ns. ‘fair use’ – periaatteella, eli kerran, 
ei kolmen kuukauden välein pysyäkseen 
keskustelusivun etusivulla
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Dirk van Rens dvrens@gmail.com. 

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Varsin vilkas reittiportaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys Finland-otsikon alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Pyöräily
www.fietsvakantie.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti

3. kuka ohjaa palvelua Dirk van Rens
Vrens Webdesign & Internetdiensten

4. kuka tuottaa sisältöä Linkittäjät itse

5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 
(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 450 kävijää päivässä 

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Aktiivinen ja itsenäinen (55+) pyöräilijä, joka on 
ollut/menee/haluaa mennä pyöräilylomalle. 

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali, jossa linkit keskustelupalstalle  ja 
blogiin

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Pyöräilylomista kotimaassa ja ulkomailla. 
Blogissa lomakertomuksia. 

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Pyöräilylomien linkkikokoelma, sisältäen yli 
2000 linkkiä pyöräilylomista Euroopassa. 
Pyöräilyorganisaatiot, -reitit, - tarvikkeet, 
pyöräily lasten kanssa jne.

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Omien otsikoiden alla pyöräilylomat Saksassa, 
Ranskassa, Itävallassa. Euroopan alla 
(www.fietsvakantie-europa.startpagina.nl) 
jaottelu erikseen mm. Baltia, Tanska, Saksa, 
SUOMI, Islanti, Norja, Ruotsi

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Relevantit linkit, videot ja tiedotteet sivustolla 
olevan lomakkeen kautta ilmaiseksi (tab 
Contact oikeassa laidassa) 
Sponsorilinkit EUR 35/kk.
Keskustelupalstalle (prikbord) saa myös 
linkittää ns. ‘fair use’ – periaatteella, eli kerran, 
ei kolmen kuukauden välein spam pysyäkseen 
keskustelusivun etusivulla
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Dirk van Rens dvrens@gmail.com. 

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Varsin vilkas reittiportaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys Finland-otsikoiden alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Pyöräily
Fietsvakantie Informatie Pagina
www.fietsvakantiepagina.nl

2. sivuston kieli Hollanti /englanti / saksa
3. kuka ohjaa palvelua Dirk van Rens

Vrens Webdesign & Internetdiensten
4. kuka tuottaa sisältöä Dirk van Rens

Vrens Webdesign & Internetdiensten
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 500 kävijää päivässä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Aloitteleva, aktiivinen ja itsenäinen pyöräilijäja 
pyöräilyloman suunnittelija

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informatiivinen sivusto, josta linkit 
keskustelupalstalle ja blogiin. Mainospaikkoja 
(banners) 

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Kaikesta pyöräilyyn liittyvästä

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Sivusto itse järjestetyn pyöräilyloman 
valmistelemiseen. Tietoa maista, reiteistä, 
tarvikkeista jne. 

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Pyöräilymaiden luettelossa (Landen A-Z) 
mainittuna Ruotsi, Norja ja Tanska. Suomi ei ole 
esillä.

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Banner sivuston oikeassa tai vasemmassa 
laidassa (160 x  60 pixels) EUR 60/kk + ALV 
19%

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Dirk van Rens dvrens@gmail.com.
tai 
webmaster@fietsvakantiepagina.nl 

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kävijämäärän perusteella tärkeä 
informaatiosivusto

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Suomi täytyisi ensin saada listalle 
pyöräilymaana
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Pyöräily
www.fietsvakanties.startkabel.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Harry Nijënstein

actigo@home.nl
4. kuka tuottaa sisältöä Kts yllä / linkittäjät itse

5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 
(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 160 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Pyöräilystä ja pyöräilymatkoista kiinnostuneet 
ja tietoa hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Keskustelupalstalla hiljaista

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Eri maiden pyöräilyyn liittyvät 
matkailuorganisaatiot ja palveluntarjoajat 
eriteltyinä omien otsikoiden alla

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Alankomaat, Belgia&Luxemburg, Ranska, 
Saksa, Espanja&Portugali vahvimmin esillä. 
Skandinavia-otsikon alla linkit mm. 
Ruotsilla, Islannilla ja Norjalla (myös Visit 
Norway)

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella. 
Sponsorilinkit sivun yläosassa (max 5) EUR 
2,50/kk + 19% ALV
Punainen linkki (kategorian yläosa) EUR 
2,50/kk + 19% ALV 
Banner sivun vasemmassa laidassa (max 1) :
Puolikas banner  (234 * 60 pixels) EUR 
5/kk + 19%ALV
Google-mainokset

12. ekontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Sivuston contact-otsikon kautta lomake
Tai actigo@home.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Kannattaa linkittää ilmaiseksi
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Pyöräily (maasto)
www.mountainbike.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Ei tiedossa
4. kuka tuottaa sisältöä Linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

7000 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Maastopyöräilystä kiinnostuneet ja tietoa 
hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Pääasisassa varusteista

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Uutiset, tapahtumat, kilpailut, reitit (erikseen 
ulkomaat), lomat

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Esillä lähinnä Belgia, Saksa, Itävalta

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys
Sponsorilinkit
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

mountainbike@startpagina.nl
tai Contact-lomakkeella

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kävijämäärän perusteella tärkeä portaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys ulkomaan reitit (routes 
buitenland) otsikon alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Pyöräily (retki)
www.toerfiets.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Ei tiedossa
4. kuka tuottaa sisältöä Linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

815  kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Retkipyöräilystä kiinnostuneet ja tietoa hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Reitit, varusteet

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Pyöräilyreitit: Alankomaat alueittain, ulkomaat 
erikseen (fietsreizen ja toerfiets vakanties), 
tapahtumat, varusteet

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Ranska näkyvimmin esillä

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys
Sponsorilinkit

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

toerfiets@startpagina.nl
tai Contact-lomakkeella

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kävijämäärän perusteella suht. tärkeä portaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys ulkomaan otsikoiden 
(fietsreizen ja toerfiets vakanties) alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Pyöräily
De Wereldfietser
www.wereldfietser.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua webmaster@wereldfietser.nl
4. kuka tuottaa sisältöä webmaster@wereldfietser.nl
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

Sivustolla n. 100 000 kävijää kuukaudessa!(!)
 ja n. 3000 rekisteröityä jäsentä.
Keskustelupalstalla 6891 rekisteröityä jäsentä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Fanaattiset pyörälomailijat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informaatio- ja jäsensivusto sekä 
keskustelupalsta, Facebook-sivu

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Jäsenille suljettu osasto, pyöräilytapahtumat, 
-kohteet ja matkakertomukset (Eurooppa 
erikseen) 

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Informaation jakaminen (mm. maatieto), 
jäsenrekisteröinti, aktiviteetit

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Maatieto (Landeninformatie) otsikon alla 
useimmat Euroopan maat ja kaikki Pohjoismaat. 
Keskustelupalstalla Eurooppa-osion alla 
vahvimmin tarkasteluhetkellä esillä Espanja, 
Saksa ja Ranska, mutta myös Tanska, 
Norja, Ruotsi ja Suomi mukana keskusteluissa

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Bannerit mahdollisia (hinta kommunikoidaan 
kysyttäessä ’tositarkoituksella’)
Keskustelupalstan kaupallisessa osiossa 
(commercieel nieuws)  ilmainen tuotteiden ja 
palveluiden linkitys.

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

webmaster@wereldfietser.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Hulppean kävijämäärän perusteella erittäin 
tärkeä sivusto, no-nonsense, informatiivinen

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ainakin linkitys foorumille
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VAELLUS

1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Vaellus
www.hiking.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Raymond Koome
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä / linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 200 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

 Vaelluksesta kiinnostuneet ja tietoa etsivät 

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali 

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Henk. koht. kotisivuja, vaellusseurat, 
vaellusreitit ja –lomat (routes /hiking-
vakanties)

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Maista esillä mm. Espanja, Portugali, Ranska, 
Irlanti, Ruotsilla myös linkki 

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella 

Sponsorilinkki EUR 5/kk 

6 bannerin rotaatiosysteemi (468 x 60 pixels) 
EUR 15/kk. 

Google-mainokset
12. kontaktitiedot (myynti- tai 

markkinointitarkoitukseen)
Contact-lomakkeella

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Tärkeä portaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys veallusreitit ja -lomat 
-otsikoiden alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Vaellus
www.hiking-site.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Raymond Koome
4. kuka tuottaa sisältöä Raymond Koome
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

Yli 14.000 sivua käsittävä sivusto hiking-site on 
yksi Alankomaiden kattavimmista 
riippumattomista sivustoista vaelluksen ja 
muiden ulkoaktiviteettien alueella. 
Vuonna 2010 n. 100 000 unique visitors/kk! 
Keskustelupalstalla n. 4.500 rekisteröitynyttä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Aktiivinen vaellusharrastaja

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informaatiosivusto, keskustelupalsta ja chat 

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Keskusteluapalstalla aiheet vaihtelevat 
vaellusvarusteista vaellusreitteihin.

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Sivustolla käsitellään pääasiassa materiaaleja ja 
varusteita.

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Keskustelupalstalla vaellusalueet  
(wandelgebieden)  esillä mm. Skotlanti, Ruotsi 
ja Norja

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Skyscraper (120 x 600 pixels) EUR 150/kk
Branding-buttons (234 x 60 pixels EUR 95/kk
Kampanjan kesto max 3 kk. CPM n. EUR 1,90.

Mainostaminen newsletterissä (ilmestyy 2 x kk, 
6750 tilaajaa): 
tekstimainos kahdessa newsletterissä EUR 75
bannermainos yhdessä newsletterissä EUR 75
Kaikki hinnat ilman 19% ALV

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Raymond Koome
webmaster@hiking-site.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Erittäin suuri ja suosittu sivusto, tosin 
keskittynyt enemmän varusteisiin ja 
materiaaliin. 

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Foorumille voisi ainakin linkittää reittejä.
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Vaellus
www.nordicwalking.startpagina.nl
ja
www.nordicwalking-
internationaal.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Raymond Koome
4. kuka tuottaa sisältöä Raymond Koome
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

1300 kävijää/kk 
Keskustelupalstalla 1281 rekisteröinyttä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Nordic Walking-harrastajat ja lajista 
kiinnostuneet

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Yleistä, tekniikka, välineet, reitit Alankomaissa 
ja ulkomailla (erikseen otsikko Belgia ja Saksa) 
Muista maista keskusteluissa esillä mm. Ranska, 
Irlanti, Norja, Ruotsi

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Vaellusreittejä alueittain ja maittain

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Saksa, Ranska, Itävalta, Sveitsi eniten linkkejä. 
Esillä myös Ruotsi ja Norja. Suomella otsikko, 
mutta sen alla ei linkkejä

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeen kautta

Sponsorilinkki EUR 7,50 kk

Portaali: 6 bannerin rotaatiosysteemi (468 x 60 
pixels) EUR 20/kk. 

Foorumi: 10 bannerin rotaatiosysteemi (234 x 
60 pixels) EUR 25kk

Google-mainokset
12. kontaktitiedot (myynti- tai 

markkinointitarkoitukseen)
Contact-lomakkeella (Raymond Koome)

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Lajinsa ainoa portaali, joten sinänsä merkittävä

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys Suomi-otsikon alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Vaellus
www.tweevoeter.nl (informaatiosivusto)
www.tweevoeter.net (keskustelupalsta)

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Wessel Zweers

info@tweevoeter.nl
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

Ei tiedossa

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Vaelluksesta ja vaelluslomista kiinnostuneet ja 
tietoa hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informaatiosivusto,  keskustelupalsta ja blogit

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Vaellustapahtumista ja vaelluksesta alueittain ja 
maittain.

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Uutiset, maat ja alueet, vaellusreitit, 
vaelluslomat,  varusteet jne.

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Sivuilla näkyvästi esillä Benelux, Ranska ja 
Saksa. Linkit myös Ruotsiin, Norjaan ja 
Suomeen.
Foorumilla otsikoittain Pohjoismaat saman 
otsikon alla 

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Toimitukselliset linkit (vaellusreitit) 
Omat vaellusblogit mahdollisia liittymällä 
jäseneksi Tweevoeter.net –yhteisöön
Maksulliset linkit: Majoituspalvelujen ja vaellus-
matkojen tarjoajat saavat linkit puhelimitse 
(EUR 1,30)
Bannerit 
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Tweevoeter
Burg. Martenssingel 16
2806 CV Gouda
info@tweevoeter.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Erittäin monipuolinen ja informatiivinen 
sivusto.

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Oma tuote kannattaa tavalla tai toisella esitellä 
tällä sivustolla.
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Vaellus
www.wandel-buitenland.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua M.E. Immerzeel
4. kuka tuottaa sisältöä Kts yllä / linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 310 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Vaelluksesta ulkomailla kiinnostuneet

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Vaellus ulkomailla

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Vaellusreitit ulkomailla, vaelluslomat, 
vaellustapahtumat

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Linkkejä lähinnä Belgiaan, Ranskaan, 
Espanjaan ja Portugaliin

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys 
Sponsorilinkit
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeen kautta

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Ainoa puhtaasti vaellukseen ulkomailla 
keskittynyt portaali. Tosin hieman sekava 
(ei maittain jaoteltu)

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys osioihin vaellusreitit  
(wandelroute’s) ja vaelluslomat 
(wandelvakanties)
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Vaellus
www.wandelen.startkabel.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Martijn
4. kuka tuottaa sisältöä Kts yllä / linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 35o kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Vaelluksesta ja vaelluslomista kiinnostuneet ja 
tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali 

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Omilla otsikoilla mm. vaellusseurat, 
vaellustapahtumat, vaellusreitit ja -lomat 

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Belgia, Ranska, 
Espanja, Portugali ja Saksa omilla otsikoilla

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella. 
Sponsorilinkit sivun yläosassa (max 5) 
Banner sivun vasemmassa laidassa (max 1) :
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeella

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Ei kovin kattava portaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys Wandelroutes-otsikon alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Vaellus
www.wandelen.verzamelgids.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Ei tiedossa
4. kuka tuottaa sisältöä Linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

Ei teidossa

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Vaelluksesta ja vaellusmatkoista kiinnostuneet 
ja tietoa hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Otsikoita: vaellus yleensä, vaellusseurat, 
vaellustapahtumat, kansalliset 
matkailutoimistot, vaeltaminen ulkomailla

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Visit Denmark ja Visit Norway omilla linkeillään 
matkailutoimistot-otsikon alla, Ruotsilla linkki 
osiossa vaeltaminen ulkomailla (wandelen 
buitenland)

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys
Google Adwords

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Online-lomakkeella (sivun alaosassa: Uw link 
aanmelden op deze Verzamelgids)

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Vaikea arvioida tietämättä kävijämääriä, mutta 
varsin kattava portaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys otsikon wandelen buitenland 
alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Vaellus
www.wandelvakantie.info

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Ei tiedossa
4. kuka tuottaa sisältöä Ei tiedossa
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 500 unique visitors/päivä!

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Vaelluksesta ja vaelluslomista kiinnostuneet ja 
tietoa hakevat, enimmäkeseen 30 + -vaeltajat, 
jotka yhdessä ystävän/partnerin kanssa etsivät 
vaelluskohteita ja pienimuotoista majoitusta. 
Suurin osa suosii majoituksessa puoli- tai 
täysihoitoa. 

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Vaellusreittien- ja lomien kokoelma

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Yksityiset vaellukset ja ryhmävaellukset 
maittain. 

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Maalinkkejä mm. Belgia, Saksa, Ranska, UK, 
Irlanti, Espanja, Portugali, Ruotsi ja Norja.

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Vaellusreitin- ja arrangementin esittely 
informatiivisella tavalla; oma sivu, jossa tietoa 
seudusta, vaelluksista ja majoituksesta + hinnat. 
Yhteystiedot esillä (puhelin, email, nettilinkki)
Hinta: EUR 144 + 19%ALV/vuosi 

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Lisätietoa: 
mail@WandelVakantie.info 
Oman tarjottavan tuotteen ilmoittaminen:
www.wandelvakantie.info/w00/aanmelden.

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kävijämäärän perusteella erittäin tärkeä

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Oma tuote kannattaa esitellä tällä sivustolla
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Vaellus
Wandelpad.nl
(www.natuur.nl) ->www.wandelpad.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Webmaster (info@natuur.nl)
4. kuka tuottaa sisältöä Webmaster (info@natuur.nl
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

8054 unique visitors/vko
Keskustelupalstalla (www.natuur.nl/forum)
 4.611 rekisteröitynyttä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Luonnosta ja luontoaktiviteeteista (erityisesti 
vaellus ja pyöräily) kiinnostuneet

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informaatiosivusto/portaali, jossa linkki 
keskustelupalstalle (www.natuur.nl/forum) 

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Keskustelupalstalla keskustelua luonnosta ja 
luontoaktiviteeteista yleensä, erikseen pyöräily- 
ja vaellusreitit. Foorumiin vaaditaan 
rekisteröityminen.

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Satoja ilmaisia vaellusreittejä, erikseen linkki 
ulkomaan reiteille. Linkit vaellustapahtumiin, 
vaellusseuroihin, varusteet, vaellusmatkojen 
järjestäjät.

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Linkin vaellusreitit ulkomailla (buitendlandse 
routes) alta löytyy erikseen Skandinavia, missä 
linkitetty reitteijä mm. Norjassa, Islannissa ja 
Ruotsissa. Suomesta yksi linkki 
(www.arcticadventures.nl), joka ei kuitenkaan 
toimi. 

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Relevantit linkit (vaellusreitit) sivustolla olevan 
lomakkeen (link toevoegen) kautta ilmaiseksi, 
Google-mainokset.

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

info@wandelpad.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Varsin kattava sivusto, jossa runsaasti linkkejä 
eteenpäin. Foorumilla mukavasti liikettä

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Kannattaa ainakin linkittää vaellusreittejä 
ilmaiseksi.
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Vaellus
www.wandel-vakanties.startkabel.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Harry Nijënstein

actigo@home.nl
4. kuka tuottaa sisältöä Kts yllä / linkittäjät itse

5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 
(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 165 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Vaelluksesta ja vaelluslomista kiinnostuneet ja 
tietoa hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Keskustelupalstalla hiljaista

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Eri maiden vaellukseen liittyvät 
matkailuorganisaatiot ja palveluntarjoajat 
eriteltyinä omien otsikoiden alla. 

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Alankomaat, Belgia&Luxemburg, Ranska, 
Saksa, Espanja&Portugali, UK ja Irlanti 
vahvimmin esillä. Skandinavia-otsikon alla 
eniten linkkejä Norjaan. (myös Visit Norway)

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella. 
Sponsorilinkit sivun yläosassa (max 5) EUR 
2,50/kk + 19% ALV
Punainen linkki (kategorian yläosa) EUR 
2,50/kk + 19% ALV 
Banner sivun vasemmassa laidassa (max 1) :
Puolikas banner  (234 * 60 pixels) EUR 
5/kk + 19%ALV
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Sivuston contact-otsikon kautta lomake
Tai actigo@home.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Ei kovin vilkas portaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys
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MELONTA

1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Melonta
Kanoweb.nl
www.kano.startbewijs.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Theo Pots, kanolinks@chello.nl
4. kuka tuottaa sisältöä Theo Pots, kanolinks@chello.nl
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 195 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Melonnasta (kanootti/kajakki) kiinnostuneet ja 
tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali, mainospaikkoja ja linkkejä useisiin 
foorumeihin. 

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Kanootti- ja kajakkireitit. Jaottelu: Alankomaat 
alueittain, Skandinavia, erikseen Ruotsi ja 
Norja, Belgia, Ranska, Saksa, UK. Välineet ja 
vuokraus, tapahtumat ja aktiviteetit, matkat  

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Ruotsi ja Norja näkyvästi esillä omilla 
otsikoillaan. Suomella muutama linkki 
Skandinavia-osion alla

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkki kanolinks-osiolla. 
Bannerlink erillisellä bannerlinks-sivulla 
(linkkivaihtoperiaatteella)  

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Yhteydenotto contact-lomakkeella 
tai 
kanolinks@chello.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Suomi jo näkyvästi esillä eli täältä osataan etsiä.

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Kannattaa siis osallistua omalla tuotteella 
(linkki, banner jne), jos sitä ei vielä näy.
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Melonta
www.kano.startkabel.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Wendy Aarnikhof
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä / linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 120 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Melonnasta (kanootti/kajakki) kiinnostuneet ja 
tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja kituva foorumi

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Viimeisin viesti vuodelta 2009...

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Omilla otsikoilla mm. melontaseurat, 
kanottivuokraus, matkakertomukset, 
tapahtumat, valmistajat ja myyjät, rafting, 
melontalomat

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Norjalla ja Ruotsilla linkit otsikon melontalomat 
(kano-vakanties) alla

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella. 
Sponsorilinkit sivun yläosassa (max 5)
Banner sivun vasemmassa laidassa (max 1)

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeella

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Aika hiljainen portaali ja foorumi

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys 
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Melonta
Kanoforum.nl
www.kanoforum.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Stephen Maj

Hondsdraf 18
3831 AS Leusden
The Netherlands
Tel. +31 (0)6 415 895 90
Email: stephen@kanoforum.nl

4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

750 rekisteröityä jäsentä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Kaikki melonnasta (kanootti, kajakki) 
kiinnostuneet

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Kaikesta melontaan liittyvästä
(varusteet, paikat) 
Kajakeille oma osio, jossa jaottelu: villit vedet, 
rodeo/freestyle/branding, vaellukset. 

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Kts. yllä

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Keskustelussa harvakseen jotain maita

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Mainonta mahdollista bannerien kautta sivun 
oikeassa tai alalalaidassa. 
Ehdot ja hinnasto: 
www.kanoforum.nl/adverteren.php

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Stephen Maj
Hondsdraf 18
3831 AS Leusden
The Netherlands
Tel. +31 (0)6 415 895 90
Email: stephen@kanoforum.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Paras alan keskustelupalsta

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Hinnoista riippuen banner?
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Melonta
www.kanolife.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Ei tiedossa
4. kuka tuottaa sisältöä Ei tiedossa
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

Ei tiedossa

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Melonnasta (kanootti/kajakki) kiinnostuneet ja 
tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informaatiosivusto, linkki foorumiin 
kanoforum.nl

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Reittejä, tapahtumia ja aktiviteetteja, 
yhdistykset ja seurat, välinevuokraus, 
kartat, linkit

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Reitit-osiossa omana alueenaan Skandinavia, 
jossa eniten esillä Ruotsi (myös Suomi ja Norja)

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Reitin tai tapahtuman linkitys ilmaiseksi. 
Yrityksille muita promomahdollisuuksia. 

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeella

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Varsin tärkeä sivusto

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Lisää linkkejä Suomeen
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Melonta
Kanoweb.nl
www.kanoweb.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Theo Pots
4. kuka tuottaa sisältöä Theo Pots
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

Ei tiedossa

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Melonnasta (kanootti/kajakki) kiinnostuneet ja 
tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informaatiosivusto, mainospaikkoja

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Kanootti- ja kajakkireitit. Jaottelu: Alankomaat, 
Belgia, Ruotsi, Saksa, SUOMI (laajalti tietoa 
melonnasta Suomessa, reittilinkkejä, 
mainosbannereita), varustevuokraus. 

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Suomi ja Ruotsi yhtä näkyvästi esillä. 

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys (site aanmelden).

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Yhteydenotto contact-lomakkeella 

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kattava sivusto, jossa Suomi jo näkyvästi esillä 
eli täältä osataan etsiä.

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Kannattaa siis osallistua omalla tuotteella 
(linkki, banner jne), jos sitä ei vielä näy.
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HEVOSMATKAILU

1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Ratsastus
www.paarden-vakanties.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Henk Lensink
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä / linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 600 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Ratsastuslomista kiinnostuneet ja tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Jaottelu: loma oman hevosen kanssa, 
ratsastusloma kotimaassa, ratsastusloma 
ulkomailla, ratsastusvaellukset kotimaassa, 
ratsastusvaellukset ulkomailla

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Ruotsilla muutama linkki ratsastuslomat 
ulkomailla-otsikon alla

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys
Sponsorilinkit

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeen kautta

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Alansa tärkein portaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys ratsastusloma ulkomailla 
(ruitervakanties buitenland) –otsikon alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Ratsastus
Ruiterpad.nl
(www.natuur.nl) ->www.ruiterpad.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Webmaster (info@natuur.nl)
4. kuka tuottaa sisältöä Webmaster (info@natuur.nl
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

1016 unique visitors/vko

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Ratsastuksesta kiinnostuneet

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informaatiosivusto/portaali, jossa linkki 
keskustelupalstalle (www.natuur.nl/Forum 
Ruiterpad

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Keskustelupalstalla  keskustelua ratsastuksesta 
yleensä, myös lomista ja reiteistä keskustellaan. 
Foorumiin vaaditaan rekisteröityminen.

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Ratsastusreittejä, erikseen linkki ulkomaan 
reiteille. Linkit ratsastustapahtuimiin, - 
liikkeisiin ja -seuroihin.

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Linkin toerisme en recreatie alta löytyy 
ratsasturreittejä ulkomailla (ruiterroutes -> 
buitenland), missä linkitetty reittejä mm. 
Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa  ja 
Belgiassa.  Yksi linkki Ruotsiin.

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Relevantit linkit (ratsastusreitit) sivustolla 
olevan lomakkeen (link toevoegen) kautta 
ilmaiseksi.
Google-mainokset.

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

info@ruiterpad.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Varsin kattava sivusto, jossa runsaasti linkkejä 
eteenpäin. Foorumilla mukavasti liikettä

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Ratsastus
www.ruiter-vakanties.startkabel.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Harry Nijenstein

actigo@home.nl
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä/linkittäjät itse

5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 
(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

200 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Ratsastukkesta ja ratsastuslomista 
kiinnostuneet ja tietoa hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Keskustelupalstalla hiljaista

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Eri maiden ratsastukseen liittyvät 
matkailuorganisaatiot ja palveluntarjoajat 
eriteltyinä omien otsikoiden alla

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Alankomaat, Belgia&Luxemburg, Ranska, 
Saksa, Espanja&Portugali, UK ja Puola 
vahvimmin esillä. Skandinavia-otsikon alla 
linkit mm. Islantiin

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella. 
Sponsorilinkit sivun yläosassa (max 5) EUR 
2,50/kk + 19% ALV
Punainen linkki (kategorian yläosa) EUR 
2,50/kk + 19% ALV 
Banner sivun vasemmassa laidassa (max 1) :
Puolikas banner  (234 * 60 pixels) EUR 
5/kk + 19%ALV
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Sivuston contact-otsikon kautta lomake
Tai actigo@home.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys
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ELÄINTEN TARKKAILU

1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Wildlife
www.fotografie-reizen.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Rob Sniekers
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä / linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 130 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Valokuvauksesta ja (luonto)matkailusta 
kiinnostuneet ja tietoa hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali 

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Valokuvausmatkoja ja –matkakertomuksia 
maittain

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Oman otsikon alla mm. Islanti,  Norja, Ruotsi ja 
Suomi

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys (contact-lomake)
Sponsorilinkit
Google Adwords

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeen kautta

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kävijämäärältään rauhallinen sivusto, 
tosin spesifi aihepiirikin 

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys kannattaa Suomi-otsikon alle

100

http://www.fotografie-reizen.startpagina.nl/


fotografie-reizen.startpagina.nl

101

http://www.fotografie-reizen.startpagina.nl/


1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Wildlife
www.reizendoejezo.nu

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Matthijs Deuzeman

info@reizendoejezo.nu
Reizendoejezo@gmail.com
+31 (0)641416499

4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 600 kävijää päivässä

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Matkailusta ja erityisesti luonto- ja 
eläinmatkailusta kiinnostuneet ja tietoa hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Informaatiosivusto

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Yleinen matkailun informaatiosivusto maittain, 
omana otsikkonaan eläinten tarkkailu

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Karhujen tarkkailua tarjotaan Suomen lisäksi 
Espanjassa, Kiinassa, Thaimaassa, Pohjois-
Amerikassa ja Kanadassa. Suomella siis jo oma 
varsin kattava infosivu, jossa jo joitain linkkejä. 

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Linkkivaihto tai linkitys maksua vastaan. 
Bannerit, tekstit ja kuvat mahdollisia. 
Myös oman sivun tekeminen/teettäminen 
mahdollista. 

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Matthijs Deuzeman
info@reizendoejezo.nu
Reizendoejezo@gmail.com
+31 (0)641416499

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Hyvä, neutraali ja informatiivinen sivusto, joita 
ei tältä alueelta montaa juurikaan ole.

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Kannattaa ainakin tarkistaa hinnat ja sen 
mukaan  tarjota tekstiä, kuvia ja linkkejä Suomi-
sivulle.
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Wildlife
www.wildlife.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Marco Westerhof 

Bergpoortstraat 99 - 7411 CV - Deventer 
The Netherlands
marco.westerhof@wildworld.nl

4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä / linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 350 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Luontoelämyksistä ja villieläimistä 
kiinnostuneet ja tietoa hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Keskustelupalstalla hiljaista. Aiheina eläinten 
tarkkailu yleensä.

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Tietoa, tuotteita ja palveluja. Omien otsikoiden 
alla mm. eri eläinlajit, luontoalueet ja 
luonnonhistorialliset museot, eläimet myös 
maanosittain (Afrikka, Australia, Pohjois-
Amerikka, Eurooppa)

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Otsikon wildlife Europa alla linkki Ruotsiin 
(kylläkin yleinen infosivusto)

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Maksuttomat linkit (näkyvyyden kestosta ei 
takeita)
Maksulliset linkit (näkyvyyden kesto taattu)
Maksulliset bannerit (näkyvyyden kesto taattu)

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Marco Westerhof 
Bergpoortstraat 99 - 7411 CV - Deventer 
The Netherlands
marco.westerhof@wildworld.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Vastaavia portaaleja vähän, siksi tämä tärkeä

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Otsikon tarkkailu luonnossa (observeren in de  
natuur) tai wildlife Europa (villieläimet 
Euroopassa)  alle ja foorumille voisi  linkittää 
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KYLÄMATKAILU

1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Culturele reizen
www.culturele-reizen.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua De Keizer
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä / linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 600 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Kulttuuri- ja luontopainotteisista lomista 
kiinnostuneet ja tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Kulttuuri- (taide, musiikki, historia, ruoka) ja 
luontoapainotteisia matkoja

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

-

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys
Sponsorilinkki  € 15,- /kk, min. 3 kk

½ banner oikeassa ylälaidassa (max 2 kerralla, 
rotaatio) € 30,- /kk, sis. ilmainen 
sponsorilinkki.  

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Culturele-reizen@startpagina.nl
+31 (0)10- 241 76 29

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Tämän alan tärkein portaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys

106

mailto:Culturele-reizen@startpagina.nl
http://www.culturele-reizen.startpagina.nl/


culturele-reizen.startpagina.nl

107

http://www.culturele-reizen.startpagina.nl/


1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Culturele reizen
www.culturele-vakanties.startkabel.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Harry Nijënstein

4. kuka tuottaa sisältöä Harry Nijënstein

5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 
(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

50 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Kulttuuri- ja luontopainotteisista lomista 
kiinnostuneet ja tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Kultuuri- (taide, musiikki) ja 
luontoapainotteisia matkoja

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Maat jaoteltu: Alankomaat, Belgia&Luxemburg, 
Ranska, Saksa/Itävalta, UK, Italia, 
Espanja&Portugali. Skandinavia-otsikon alla 
lähinnä matkanjärjestäjien linkkejä (luonto- ja 
kulttuuri)

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys
Punainen linkki otiskon yläosassa EUR 2,50/kk
1/2 banner (234 * 60 pixels) EUR 5/kk 
Google-mainokset

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Harry Nijënstein
actigo@home.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Kävijämäärältään vähäinen

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys
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YLEINEN

1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Outdoors yleinen (pyöräily, melonta, ratsastus, 
kalastus, vaellus jne)
www.actieve-vakanties.startkabel.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Harry Nijënstein

actigo@home.nl
4. kuka tuottaa sisältöä Kts yllä / linkittäjät itse

5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 
(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 90 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Aktiviteeteista ja aktitiivilomista kiinnostuneet 
ja tietoa hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja keskustelupalsta

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

Keskustelupalstalla hiljaista

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Erilaiset aktiviteettimatkat eriteltynä omien 
otsikoiden alla, esim. kulttuuri, pyöräily, 
ekoturismi, melonta, ratsastus, kalastus, vaellus

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

Useat maat mukana eri otsikoiden alla 
vahvuuksiensa mukaan, esim . 
Norja esillä kalastuksen (visvakanties) kohdalla.

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys contact-lomakkeella. 
Sponsorilinkit sivun yläosassa (max 5) EUR 
2,50/kk + 19% ALV
Punainen linkki (kategorian yläosa) EUR 
2,50/kk + 19% ALV 
Banner sivun vasemmassa laidassa (max 1) :
Puolikas banner  (234 * 60 pixels) EUR 
5/kk + 19%ALV
Google-mainokset 

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Sivuston contact-otsikon kautta lomake
Tai actigo@home.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Aika hiljainen portaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Kannattaa linkittää ilmaiseksi
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite Wildlife
www.buitensport.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Raymond Koome
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä / linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 900 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Ulkoaktiiviteista kiinnostuneet ja tietoa etsivät

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

-

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Linkkejä mm. Alan liikkeet, lehdet, lajeista 
vaellus, kiipeily, pyöräily, melonta, 

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys
Sponsorilinkki EUR 7,50 kk
Portaali: 6 bannerin rotaatiosysteemi (468 x 60 
pixels) EUR 20/kk. 
Foorumi: 10 bannerin rotaatiosysteemi (234 x 
60 pixels) EUR 25kk
Google-mainos

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

Contact-lomakkeen kautta

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Ei kovin laaja, ei ulkomaan tarjontaa erikseen

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys tarjotun aktiviteetin alle
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1. Teema, kanavan nimi ja URL-osoite  Suomi yleinen
www.finland.startpagina.nl

2. sivuston kieli hollanti
3. kuka ohjaa palvelua Anita Latvanen, am.latvanen@hccnet.nl
4. kuka tuottaa sisältöä Kts. yllä / linkittäjät itse
5. sivuston kävijämäärä tai muu mittari 

(arvio) sivuston tehokkuudesta ja 
tunnettuudesta

n. 1500 kävijää/kk

6. tarkemmin käyttäjäkohderyhmä 
(palvelun tuottajan määrittelemä tai jos 
ei tiedossa, oma analyysi)

Suomesta ja Suomeen matkustamisesta 
kiinnostuneet ja tietoa hakevat

7. sivuston luonne; portaali, 
myyntikanava, mainospaikkoja, 
keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu 
teemakohtainen informaatio (asiasisältö 
ja/tai tuotesisältö esimerkein)

Portaali ja foorumi

8. minkälaisista asioista keskustellaan 
(keskustelupalstoilta pääaiheet 
hakusanoin)

9. teemakohtainen suuntautuminen, 
minkä tyyppistä tarjontaa sivulla

Yleistietoa Suomesta, kulttuuri/historia, 
matkailu, erikseen Helsinki ja Lappi

10. suurimmat/tärkeimmät sivustolla 
näkyvät palveluntarjoajat Suomen 
kilpailijoiden näkyminen

-

11. kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä 
edellytetään tuotteelta), hinta - miten 
itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa 
ja hinta

Ilmainen linkitys
Sponsorilinkit

12. kontaktitiedot (myynti- tai 
markkinointitarkoitukseen)

info@glebbeek.nl

13. oma arvio sivuston tärkeydestä 
matkailun jakelukanavana ko maassa

Hyvä yleisportaali

14. Nordican toimenpidesuositus kyseiseen 
jakelukanavaan.

Ilmainen linkitys
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