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Voorbeeld 1: Persbericht promotie Zoover Awards 

 

Is [Naam accommodatie] de beste accommodatie van [provincie]? 

[Naam accommodatie] gaat strijd aan voor Zoover Award 

 

[Plaats, datum] – [provincie] heeft weer veel toeristen ontvangen deze zomer waarvan er [aantal] 

hebben overnacht in [naam accommodatie]. [Naam accommodatie] heeft veel gasten blij 

gemaakt dit jaar, zo blijkt uit de reviews op reviewwebsite Zoover. Onze kracht? Persoonlijke 

aandacht en de beste prijs-kwaliteit verhouding! 

 

“Het is onze passie om mensen een onvergetelijke tijd te bezorgen”, aldus [Naam accommodatie). “En 

dat is ook dit jaar weer gelukt! We doen ons uiterste best om de beste service te bieden”.  

‘Win-win’ 

Voor accommodatie eigenaren is niets zo belangrijk dan blije en tevreden gasten en het is fijn als ze 

hun ervaring delen door middel van een review. Het schrijven hiervan is waardevol, voor zowel de 

consument als de accommodatie eigenaar. Reviews helpen andere toekomstige gasten bij de zoektocht 

naar hun perfecte vakantie en men weet wat te verwachten. Een andere bijkomstigheid is, is dat een 

hoge score ook nog eens een Zoover Award kan opleveren.  

Grootste publieksprijs 

De Zoover Awards zijn jaarlijks terugkerende publieksprijzen en geven erkenning aan de best 

gewaardeerde accommodaties in Nederland en Europa. Door gasten simpelweg een review te 

laten schrijven over de ervaring tijdens het verblijf kan de accommodatiehouder kans maken op 

een Award. Alle reviews over het volledige jaar 2018 worden meegenomen. In januari 2019 

worden de Awards op een feestelijke manier uitgereikt.  

Nieuwe award  

Naast de bekende Gouden en Zilveren Award is er een derde Award te winnen. Dit is de ‘Zoover Award 

Platinum – beste van de regio’. Een accommodatie wint deze Award als ze het hoogste waarderingscijfer in 

de regio haalt en mag zich met trots de beste in de regio noemen.  

Over [naam accommodatie] 

Hier kunt u nog in een 5-tal zinnen meer uitleg geven over uw accommodatie. Waar is het gelegen? Wat 

maakt het uniek? Welke services biedt u aan? 

Over Zoover 

Op Zoover staan vakantiebeoordelingen van reizigers over hotels, accommodaties, campings, 

vakantieparken, cruises, vakantiehuizen en meer. Maandelijks raadplegen miljoenen bezoekers 

Zoover voor beoordelingen, inspiratie en het beste vakantieaanbod. Zoover heeft het grootste 

vakantieblog van Nederland en helpt bij de zoektocht naar het leukste land, die schitterende stad 

of dat hemelse hotel. De perfecte vakantie vinden begint bij Zoover. Voor meer informatie kijk op 

www.zoover.nl, www.facebook.com/zoover of www.instagram.com/zoover.  

Meer informatie  

Neem contact op met [naam accommodatie eigenaar en functie] 

M +[telefoonnummer] | E [mailadres] 

 


