
Voor aanbieders van workshops, cursusleiders en locatie-
eigenaren 

Geef je een workshop in Frankrijk....heb je een locatie waar workshops 
gegeven worden of wil je je aanbieden als cursusleider: 

 Dan kun je adverteren op deze website, de kosten bedragen € 35,00 per 

jaar. Je kunt hiervoor meerdere advertenties plaatsen. 

 Wil je uitsluitend een vermelding van je locatie, dan zijn de kosten € 15,00 

per jaar 

 De website is zoveel mogelijk geautomatiseerd: 

 Makkelijk invoeren van aanbod workshops via een standaard formulier 

 Alles zelf aan te passen en te verwijderen 

 Een nieuwe structuur waardoor een betere vindbaarheid op internet 

 

Ga als volgt te werk: 

Lees allereerst deze pagina goed! 

De website is bedoeld als etalage voor je activiteit / locatie / 

vaardigheden 
Een goede etalage trekt mensen de winkel in, in dit geval: naar je eigen 

website! 
Met een goede foto en een kernachtige tekst trek je de bezoeker naar je 

eigen website, waar je meer informatie hebt staan. 
Ga dus op deze website geen complete weekprogramma's plaatsen of tot 

in detail uitleggen waar het over gaat / hoe je locatie eruit ziet etc. dat 

zoekt men niet op deze site. 

Zorg ervoor dat je voordat je begint de volgende gegevens etc. 

aanmaakt / bij de hand hebt: 

1. Maak een tekst klaar over de locatie waar de workshop gegeven gaat 
worden: maximaal 120 woorden. 

2. Maak een aantrekkelijke omschrijving van de workshop(s) ( of over jezelf als 
je je als docent opgeeft)  weer max 120 woorden 

3. Zoek een goede aansprekende heldere foto die je wilt gebruiken. deze 
upload je als je je als gebruiker aanmeldt. Je kunt bij het opgeven van de 

workshop(s) etc. per workshop ook nog een specifieke foto uploaden. Let 

Op! foto's worden verkleind naar 240x180 pixels ( bxh). 
Maximaal omvang te uploaden bestand: 1 mb Grotere bestanden  worden 

verwijdert vanwege de invloed op de snelheid van de database! 



4. Gebruikersaccount aanmaken 

1. Maak een gebruikersaccount aan via het formulier (link onderaan deze 
pagina)en vul de vaste gegevens in, incl. de omschrijving van je locatie. Vul 

hier nog géén  workshopsgegevens in!! 

2. Log hierna in met je opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. 

3. Kies in het linker menu voor betalen bijdrage en volg de gegevens op die 
pagina. 

4. Kies nu in het menu aan de linkerkant van de pagina het juiste formulier en 

vul de benodigde overige gegevens in. 

 

Instructies bij het workshops formulier 

 Kies altijd een categorie, anders verschijnt je cursus niet op de site 

 gebruik maximaal 1 categorie per workshop, bij misbruik volgt verwijdering 

van je gehele account 

 kies maximaal 3 tags, hiermee wordt je advertentie beter zichtbaar op de 

site en op internet 

 Zoals je ziet worden de vaste gegevens automatisch ingevuld, je kunt ze 

eventueel aanpassen 

 Heb je meerdere advertenties, dan eerst het formulier inzenden, daarna het 

formulier opnieuw laden vanuit het linker menu en de volgende advertentie 

aanmaken 

 Belangrijk! plaats bij de link naar de website niet de standaard link naar de 

voorpagina van je website, maar een link naar de pagina over de betreffend 

workshop! WorkshopsinFrankrijk heeft een goede google ranking, waardoor 

je juist bij een doorverwijzing naar de goede pagina ook voor die pagina een 

betere ranking krijgt en weer een beetje beter gevonden zal worden in de 

zoekmachines zoals Google en Binq. 

Aanpassen gegevens: 

Onderaan het formulier verschijnen hyperlinks naar je al geplaatste 
advertenties, je kunt ze aanklikken, dan vult het formulier zich met de 
gegevens en kun je ze aanpassen,  klik op updaten! 

  

Plaatsing advertenties 

 De advertenties worden na indienen automatisch onder de gekozen categorie 

geplaatst. Controle gebeurt door ons achteraf. 



 De advertenties zijn geldig tot de opgegeven einddatum, daarna verdwijnen 

ze automatisch van de zichtbare kant van de website. 

 De advertenties blijven na de einddatum wel beschikbaar in de database, je 

kunt dus voor een volgende workshop deze gewoon weer laden via het 

workshop bijwerken formulier of in het "workshop toevoegen" formulier ( 

onderaan het formulier tref je de lijst aan. ) 

 Je kunt vanuit de lijst de advertentie(s) zelf verwijderen, verwijderen is dan 

definitief ! 

 

Contact 

Gebruik het contact formulier voor vragen, opmerkingen en voorstellen 
voor nieuwe categorieën 

Eric Horstman 

Workshopsinfrankrijk 

 

http://workshopsinfrankrijk.nl/contact/

