
 

 

 

Herlancering van de website www.eastbelgium.com 

Nieuwe design en innoverende techniek van het toeristisch 

portaal van de Oostkantons  

Het Toeristisch Agentschap Oost-België (TAO) stelt eind november 2016 zijn website 

www.eastbelgium.com voor in een hele nieuwe look en met nog meer informatie rond de gemeentes van 

de Oostkantons! De nieuwe moderne design en de technische innovatie van de site nemen de toeristen 

mee op een reis door de verschillende facetten van de vakantieregio.  

Wandelen en fietstoerisme, sportieve activiteiten en vrijetijdsbesteding, bezoeken en excursies, 

toeristische verblijfsplaatsen en georganiseerde reizen, evenementen en nieuwigheden, alles is duidelijk 

terug te vinden in drie talen – Frans, Duits en Nederlands – op het nieuwe portaal van de Oostkantons 

www.eastbelgium.com . Het Toeristisch Agentschap Oost-België zal dit media verder blijven uitbreiden en 

als belangrijkste marketingtool gebruiken.  

« Het nieuwe profiel van de site is duidelijk en georganiseerd. We zijn uitgegaan van het principe dat het 

mobiele netwerk het voordeel heeft dat het op elk moment te consulteren is, waar men zich ook bevindt. 

Zelfs onderweg, al wandelend of met de fiets, kan de toerist informatie consulteren over toeristische 

uitstappen, logeerplaatsen en etablissementen waar men kan overnachten of een hapje eten » verklaart 

Sandra De Taeye, Directrice van het TAO. De nieuwe site is interactief en compatibel met alle 

smartphones, tablets en computers. De navigatie op de site is heel eenvoudig.  

Centrale thema’s: wandelen en fietsen 

De toeristische thema’s worden nu anders voorgesteld. « Wandelen en fietstoerisme zijn de meest 

gezochte thema’s en dus de centrale as waarrond de site opgebouwd is”,verklaart Sandra De Taeye. 

Vrijetijdsbestedingen zoals wintersport, hengelen en excursies met de familie maken natuurlijk ook deel 

uit van het webaanbod van de Oostkantons, net als de zoekmachine voor een geschikte logeerplek 

aangepast aan elk type van vraag. De rubriek gastronomie is nieuw, zij stelt de restaurants en 

etablissementen uit de HORECA van de Oostkantons voor. 

De onlineshop « Webshop » en de evenementenkalender, de enige agenda die alle afspraken in de 11 

gemeentes van de Oostkantons aankondigt, zijn opgesteld in een bijzonder aangename design. De 

organiseerde reizen en arrangementen voor wandelaars en fietsers, in groep of individueel, worden door 

het Toeristisch Agentschap zelf samengesteld en zijn “op maat” te reserveren. Zodra er voldoende 

sneeuw ligt om te skiën, worden de « wintersport » pagina’s van www.eastbelgium.com en www.hiver-

cantonsdelest.be druk bezocht. Alle skifanaten vinden er immers de actuele informatie rond de 

sneeuwlaag en ook de openingsuren van de pistes. Het sneeuwbericht, dat door de uitbaters van de 

skipistes zelf geactualiseerd wordt, kreeg ook een nieuwe look.   
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Essentieel onderdeel: online marketing 

Het gedeelte dat aan de media gewijd is, wordt moderner voorgesteld. Het departement “pers” dat de 

actuele persmededelingen omvat voor de regionale en andere media (persberichten, publicaties, 

beeldbanken, persreizen) is ondergebracht in de afdeling www.presse.eastbelgium.com – die alleen 

toegankelijk is voor de professionele pers.  

Een ander essentieel onderdeel van de site is de online marketing. « We gaan ons in de toekomst baseren 

op de Search Engine Advertising (SEA) om de regio actief te promoten Op die manier kunnen we de 

thema’s zoals logement, wandelen en fietsen benadrukken en er de juiste impact van opmeten, verklaart 

Sandra De Taeye. We hebben bovendien de mogelijkheid om pagina’s te creëren rond een aantal thema’s 

(Landingpages) voor doelgroepen. Die worden opgemaakt om de verwijzingen in de zoekmotoren te 

optimaliseren en kunnen op die manier de « Pull- und Pushmarketing » beïnvloeden 

Om efficiënt met deze moderne marketingtechnieken te werken, is het TAO een partnerschap aangegaan 

met het Luxemburgse web/marketing agentschap e-connect, een onderneming met een jarenlange 

ervaring in het online toerisme. De lancering van de website www.eastbelgium.com werd officieel 

voorgesteld tijdens de Raad van Bestuur van het TAO op 23.11.2016 in La Calamine.  
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