Valkenburg aan de Geul, 5 mei 2008

Persbericht

Nieuwe website voor Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants
Indrukwekkende beelden, nieuwe slogans en duidelijke informatie. Vanaf vandaag, 5 mei
2008, is de geheel vernieuwde website van Camille Oostwegel ChâteauHotels & Restaurants in de lucht.
Meer beelden
Op de website staan de foto’s van de Limburgse monumenten centraal. “Wij hebben
duidelijk gekozen om vooral de beelden te laten spreken, omdat men op het web vooral
scant en weinig leest”, geeft Marketingmedewerkster Maud de Graaff aan. “Gasten
moeten betoverd worden door de schoonheid van de Camille Oostwegel huizen”.
Hotel Brughof
Camille Oostwegel heeft op de website een ‘nieuwe’ locatie erbij gekregen, namelijk
Hotel Brughof. Voorheen werd Hotel Brughof dat op 50 meter afstand ligt van Kasteel
Erenstein onder de naam Kasteel Erenstein gepromoot. Dit leverde wel eens verwarring
op bij de gasten. Om duidelijk te maken dat het twee aparte locaties zijn, is ervoor
gekozen om Hotel Brughof en Kasteel Erenstein apart te promoten. Zo krijgt het hotel,
gevestigd in een herenhoeve de aandacht die het verdient en kan ook Restaurant Kasteel
Erenstein beter gepromoot worden. Vooral nu Michelin onlangs na meerdere bezoeken
heeft aangegeven onder de indruk te zijn van het culinaire talent van Chef de Cuisine
Raoul Goovaerts...
Savoir Vivre in Zuid-Limburg
Ieder huis heeft zijn eigen slogan gekregen, waarbij ‘Savoir Vivre in Zuid-Limburg’ de
overkoepelende slogan is gebleven. De slogans moeten het unieke karakter van iedere
locatie benadrukken.
“De website moet vooral een goede indruk geven van onze locaties en de
aantrekkelijkheid van de regio Zuid-Limburg”, geeft Camille Oostwegel aan, “daarnaast
hopen we natuurlijk veel extra bezoekers te gaan trekken”. De website zal net als de
oude website in vier talen beschikbaar zijn. De Engelse, Duitse en Franse taalversies
zullen over twee maanden gereed zijn. Kijk voor het resultaat op www.chateauhotels.nl
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Marketing afdeling van Camille Oostwegel
ChâteauHotels & -Restaurants, telefoon 043 – 608 89 00 of via e-mail mdg@chateauhotels.nl.
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