
PERSBERICHT 

Unieke online samenwerking voor de promotie van de stad Maastricht 

De wijk Wyck in Maastricht is een unieke samenwerking aangegaan met de webbouwer Insiders, 

Maastricht Marketing en Promotie Wyck. Door een slimme koppeling tussen de databases van de 

websites www.vvvmaastricht.nl en de net gelanceerde website www.wyck.nl kan content van 

evenementen en locaties onderling gedeeld worden. Dit is een maximaal voordeel voor Wyck, 

maar natuurlijk ook voor de stad Maastricht.  

De website wordt versterkt door een zoekmachine marketing strategie waardoor Wyck tevens online 

goed vindbaar is. De content wordt gevoed door enthousiaste locals. De bewoners en de 

ondernemers in Wyck maken Wyck onderscheidend. De website geeft deze inwoners een platform 

waar zij prominent in beeld worden gebracht. Bij de online presentatie hoort uiteraard ook 

Instagram, Facebook en digitale nieuwsbrieven.  

Deze stevige online positionering wordt versterkt door een culturele programmering in de wijk. Het 

doel is om bezoekers te verleiden naar Wyck te komen en de verblijfsduur te verlengen. De start 

hiervan wordt gemaakt tijdens Magisch Maastricht. In deze maand staat er een mooi programma. 

Meet Wyck online: www.wyck.nl 

https://www.facebook.com/MeetWyck/ 

https://www.instagram.com/meetwyck/ 

Website is een groeidiamant 

De informatie op de website en social media staat in de startschoenen en wordt steeds optimaler. 

Het is als het ware een groeidiamant die alleen maar rijker wordt aan informatie. 

  

Noot voor de redactie (niet ter publicatie) 

Voor meer informatie: 

Olaf Bertholet, Voorzitter Wyck Promotie-online 

+31(0)6 19226640/ o.bertholet@la-bergeregroup.com 

Frédérique Sijen –Stille, voorzitter Wyck Promotie-offline 

+31 (0)6 52 38 55 77/ frederique.stille@maastricht.nl 
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WYCK PROMOTIE  

Wyck Promotie is ontstaan door de inzet van betrokken ondernemers en belanghebbenden van het 

stadsdeel Wyck. Wij houden van Wyck! De organisatie stelt zich ten doel om het stadsdeel Wyck op 

een hoogwaardige manier in de spotlights te zetten. Wyck is een uniek stukje Maastricht. In Wyck 

verloopt het allemaal net even iets gemoedelijker, persoonlijker en warmer dan anders. Joie de vivre 

staat hier centraal. De organisatie wil onze gasten graag wegwijs maken in dit stadsdeel. De 

organisatie gunt u een lang en plezierig verblijf in Wyck. Wij heten u van harte Welkom! 

 


