
VisitGent lanceert nieuwe website

De Dienst Toerisme van de Stad Gent stelt trots de nieuwe website van VisitGent
voor. Samen met partner Digipolis maakte ze een frisse, moderne en
gebruiksvriendelijke website. Met grote beelden, een eenvoudig menu en
bovendien responsief voor elke schermgrootte, neemt de nieuwe website haar rol
op in het digitale tijdperk van vandaag en morgen.

Stad Gent zet in op nieuwe digitale functionaliteiten

De kerntaken van de Dienst Toerisme van de Stad Gent zijn de stad promoten als
toeristische bestemming, bezoekers optimaal onthalen en een duurzaam beleid voor
toerisme uitwerken. Een nieuwe mobiele website ontwikkelen was daarbij een onmisbare
stap in het streven naar een steeds betere, aan de bezoeker aangepaste dienstverlening.

www.visitgent.be werd samen met IT-partner Digipolis gebouwd en past zich aan elke
schermgrootte aan. De site werd ontworpen in de vernieuwde digitale huisstijl 2.0 van de
Stad Gent.

Beeld krijgt de hoofdrol

http://www.visitgent.be/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

De hoofdrol is voor beelden weggelegd. Dienst Toerisme Gent werkt sinds 2017 samen
met een vaste fotograaf, Bas Boogaerts. Hij zal de komende jaren de identiteit van de
stad in beelden vatten die in promotie- en marketingacties ingezet worden. De nieuwe
beelden leggen unieke momenten vast, met echte mensen, echte plaatsen en echte
emoties in de hoofdrol. Er komen geen modellen, poses of Photoshop aan te pas. De
komende maanden komt hier ook nog de nodige aandacht voor video bij.

Informatie
Vicky Vandaele, Dienst Toerisme, tel 09 266 55 80, e-mail: Vicky.VanDaele@stad.gent
Lien Braeckevelt, Pers en communicatie kabinet schepen Annelies Storms, gsm 0486 91
18 21, e-mail lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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