De leukste adresjes
voor onderweg

Wat is ANWB Gastvrij?
Miljoenen Nederlanders maken het hele jaar door de mooiste wandel- en fietstochten door Nederland. Vast onderdeel van zo’n tocht is een stop voor koffie
met taart, een lunch of een ander tussendoortje. ANWB Gastvrij is het horecanetwerk van de ANWB met de leukste adresjes. ANWB Gastvrijpunten zetten
net dat stapje extra om het klanten naar de zin te maken.
De ANWB brengt de horecapunten uit het Gastvrijnetwerk op vele manieren onder
de aandacht bij haar leden en bij andere fietsers en wandelaars.
Wat levert ANWB Gastvrij u op?
→ Als ANWB Gastvrijpunt heeft u een streepje voor op andere horecapunten, omdat
u extra service en voordeel aanbiedt (zoals het tweede kopje koffie of thee gratis)
→ Jaarronde communicatie en publiciteit in alle uitingen van de ANWB
→ Zichtbaarheid in de gratis ANWB apps: Eropuit en Bord in beeld
→ Vermelding bij de online ANWB fiets-, wandel- en autoroutes (ca. 500 routes)
→ Vermelding op de geprinte ANWB fiets- en wandelkaarten en in de (route)gidsen
→ Vermelding op de online fietsknooppuntenplanner op anwb.nl
→ Uw eigen ANWB Gastvrij-pagina op anwb.nl en in de ANWB Eropuit app
→ De mogelijkheid om eigen fietsroutes te maken die starten en eindigen bij
uw onderneming
→ Een officieel ANWB Gastvrij jaarvignet om op de ruit of deur te plakken
Wat kost deelname aan ANWB Gastvrij?
Deelname aan ANWB Gastvrij kost € 85 per jaar (ex. btw).
In deze brochure leggen we precies uit wat ANWB Gastvrij inhoudt.

Alleen voor ANWB-leden:
het tweede kopje koffie of thee gratis!
We willen dat onze ANWB-leden voor u kiezen en niet voor de buurman.
Daarom is een vast ledenvoordeel een belangrijk onderdeel van ANWB Gastvrij.
ANWB-leden krijgen bij ANWB Gastvrijpunten altijd het tweede kopje koffie
of thee gratis*, mits:
→ Ze eerst een bestelling doen voor koffie of thee met taart of een broodje
→ Ze hun ANWB-ledenpas kunnen laten zien (via de ANWB Eropuit app)
→ Er niet meer dan 2 personen per pas gebruik maken van het ledenvoordeel
*

De kosten hiervan zijn voor de ondernemer.

De bedoeling van dit ledenvoordeel is dat:
→ Er meer ANWB-leden bij u over de vloer komen
→ Klanten meer bij u gaan besteden
→ Klanten vaker bij u terugkeren
Eenvoudig verzilveren via de ANWB Eropuit app
Leden maken eenvoudig gebruik van het voordeel via de ANWB Eropuit app:
duidelijk en meetbaar.

Als een lid in de buurt is
van een ANWB Gastvrijpunt verschijnt er een
pop-up. Geïnteresseerd?
Doorklikken!

Op de pagina van het
Gastvrijpunt wordt het
ledenvoordeel getoond.
Verzilveren?
Doorklikken!

De ledenpas verschijnt
automatisch en kan
meteen worden getoond
aan de Gastvrijondernemer.
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Zichtbaarheid in zoveel
mogelijk kanalen en media
Zichtbaarheid op zoveel mogelijk plekken, momenten en manieren is het
uitgangspunt bij ANWB Gastvrij. We willen immers van de daken schreeuwen
dat je bij ANWB Gastvrij de lekkerste adresjes vindt!
Daarom worden ANWB Gastvrijpunten doorlopend getoond:
→ Op anwb.nl/fietsknooppuntenplanner: 1,5 miljoen sessies per jaar
→ Bij de ANWB fiets- en wandelroutes: 2,5 miljoen unieke paginaweergaven per jaar
→ Op de gedrukte ANWB fiets- en wandelkaarten (en gidsen): oplage: 50.000
→ In de ANWB Eropuit app: 609.000 gebruikers en 4,7 miljoen sessies per jaar
Ook ontvangen ANWB Gastvrijpunten een jaarvignet voor op de deur of het raam,
zodat passerende fietsers en wandelaars kunnen zien dat de ANWB deze onderneming
aanbeveelt.
Publiciteit
Daarnaast zet de ANWB zoveel mogelijk communicatiemiddelen in rondom ANWB
Gastvrij. Omdat ANWB-leden het hele jaar door voordeel krijgen, kunnen we dat
ook voortdurend uitdragen. We koppelen het gratis tweede kopje koffie of thee aan
inspirerende artikelen die aansluiten bij het seizoen én de belangstelling van wandelaars
en fietsers. Deze artikelen worden geplaatst op anwb.nl en vervolgens gedeeld in de
nieuwsbrieven en de ANWB Eropuit app. Dit vergroot het bereik van ANWB Gastvrij,
zorgt voor meer bekendheid én meer bezoekjes aan ANWB Gastvrijpunten.
Denk hierbij aan maandelijkse artikelen over onder andere:
Bloesemroutes, fietsroutes met een ANWB Gastvrijpunt als startpunt, kastelen
met koffie, fietsen en wandelen langs het water, ijssalonroutes, appeltaartadressen,
snertwandelen.

Waar vindt u de Gastvrij-uitingen terug?
Verschijning

Bereik

Eropuit Kampioen

8 x per jaar

500.000 - 1 miljoen (per nr.)

Kampeerkampioen

11 x per jaar

260.000 (per nr.)

Kampioen

8 x per jaar

4,8 miljoen (per nr.)

Anwb.nl jaarrond
(in inspiratieartikelen en op diverse

ca. 8 miljoen bezoekers per maand

kanalen)

ANWB Eropuit nieuwsbrief

52 x per jaar

474.000 abonnees

ANWB Vakantie nieuwsbrief

52 x per jaar

610.000 abonnees

ANWB Informatie &
Service nieuwsbrief

26 x per jaar

1,8 miljoen abonnees

En regelmatig in diverse ANWB social kanalen
(Facebook en Instagram).

35.100 volgers op Instagram
265.000 volgers op Facebook
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Maak een mooie fietsroute
Het liefste wilt u gasten aan het begin én einde van hun fietstocht verwelkomen
op uw zonnige terras of binnen bij de kachel. Maak het fietsers gemakkelijk
en ontwerp zelf een aantrekkelijke fietsroute vanaf uw ANWB Gastvrijpunt!
U kent de omgeving immers het beste?
Een route maken is gemakkelijk:
Maak een route op anwb.nl/fietsknooppuntenplanner, geef de route een leuke naam
en deel de link van de route op uw eigen ANWB Gastvrijpagina (via de ANWB Gastvrij
community waarop u inlogt met uw e-mailadres). Zo wordt de route getoond bij de
informatie over uw onderneming. Ook kunt u de route delen op uw eigen social media
met #ANWBGastvrij

Om deel te nemen aan ANWB Gastvrij, moet uw onderneming aan een
aantal voorwaarden voldoen:
→ Bij uw onderneming kunnen bezoekers iets te eten en drinken bestellen
→ Uw onderneming is van mei t/m september drie tot vijf dagen per week open vanaf
11.00 uur
→ Uw onderneming ligt aan of in de buurt van een fiets- of wandelroute of -netwerk
→ Fietsers en wandelaars mogen gratis uw toilet gebruiken
→ Fietsers mogen gratis de fietsaccu opladen (een geaard stopcontact voor buiten
voldoet hiervoor)
→ Fietsers en wandelaars mogen gratis schuilen voor de regen
→ Fietsers mogen gratis hun band oppompen en plakken (eenvoudige bandenplak set
volstaat)
→ Fietsers en wandelaars mogen gratis gebruik maken van een EHBO-set
→ ANWB-leden krijgen het tweede kopje koffie of thee gratis (op vertoon van de
ANWB-ledenpas, na bestelling van koffie of thee met taart of een broodje en max. 2
personen per pas)
Meedoen?
Wilt u ANWB Gastvrijpunt worden (€ 85 per jaar ex. btw)? Meld u aan via
www.anwb.nl/ikbengastvrij. U ontvangt dan binnen enkele dagen een digitaal
contractvoorstel. We hopen u bij het ANWB Gastvrijnetwerk te mogen verwelkomen!
Vragen?
gastvrij@anwb.nl
www.anwb.nl/gastvrij
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gastvrij@anwb.nl
www.anwb.nl/gastvrij

