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idee
DE CLUB OPALE 

FAMILLE 
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
De club Opale Famille of de familiepas is een pas 
die toegang geeft tot de beste adressen en de 
beste deals met aantrekkelijke prijzen speciaal 
voor gezinnen. Met deze pas krijgt de bezoeker 
informatie voorafgaand aan, tijdens, en na het 
verblijf, en zodoende ontstaat er een familieclub.

2. VOORDELEN
De bezoeker vindt gegarandeerd eenvoudig 
aanbiedingen voor het hele gezin, afgestemd 
op aankomsttijd en budget. Zij ontvangen ver-
rassingen of attenties van de dienstverlener.

De dienstverlener kan gegarandeerd een klan-
trelatiebeheer invoeren om:

 de band met de doelgroep te verstevigen, 
zodat zij het hele jaar door aanwezig blijft

 het netwerken tussen toeristische professio-
nals rond deze doelgroep te stimuleren 

3. SUCCESFACTOREN
De belangrijkste succesfactoren zijn: 

 de inzet en betrokkenheid van lokale pro-
fessionals om zich aan te passen en nieuwe 
aanbiedingen te creëren die zijn afgestemd 
op gezinnen

 de kwaliteit en originaliteit van de ideeën en 
aanbiedingen die aan gezinnen worden voor-
gesteld  

4. PARTNERS
 Vakantieoorden en dienstverleners voor kin-
deren

 Toeristische infokantoren of VVV-kantoren

5. COMMUNICATIE
 De pas Opale Famille creëren
 Een website bouwen om de club Opale 
Famille te presenteren met een presentatie 
van de voordelen en een voorproefje van de 
aanbiedingen, het aanvraagformulier om lid 
te worden van de club, en de mogelijkheid tot 
inschrijving op de nieuwsbrief

 Berichtgeving op websites en sociale netwer-
ken van de partners die betrokken zijn bij de 
creatie van een communicatiekit voor de club 
Opale Famille (teksten, afbeeldingen, logo's...)

 Een speciale facebookpagina “Club Opale 
Famille” aanmaken en beheren

 Berichtgeving via gespecialiseerde netwer-
ken: contact opnemen met "familie"-blogs en 
gespecialiseerde sites en tijdschriften
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7. HOE WERKT HET?
 De klant kan een lidmaatschapspas aanvra-
gen via internet en een account met profiel 
aanmaken om lid te worden van de club 
Opale Famille. Dit lidmaatschap geeft hem/
haar het hele jaar door toegang tot informa-
tie, ideeën, leuke adressen en goede deals.  
Dankzij deze club wordt de klant voor, tijdens 
en na het verblijf geïnformeerd over wat er te 
doen is (wandelingen, bezienswaardigheden, 
gezinsactiviteiten...) en over goede verblijfsac-
commodaties en restaurants.

 Dankzij deze pas wordt de klant herkend door 
dienstverleners die betrokken zijn bij de club 
en profiteert hij/zij van attenties en verrassin-
gen tijdens het verblijf.

 Zodoende ontstaat er een netwerk van ge-
zinnen die “verliefd zijn op de Opaalkust” en 
kunnen de leden onderling informatie uitwis-
selen en elkaar ontmoeten.

8. TIJDSBESTEK
Dit aanbod kan binnen een redelijke termijn van 
één jaar worden gerealiseerd. Hiervoor is een 
kwalificatie ‘familie’ vereist in de SIT (Franse 
toeristische database)9. UITDAGINGEN

 De identificatie van, het onderzoek naar en het 
gevoelig maken van vrijwillige professionals

 De inzet van de dienstverleners om hun aanbod 
af te stemmen op families

 De kwalificatie in de database 10. FINANCEEL
De klant dient het lidmaatschap van de club 
Opale Famille te betalen. 

Personeelskosten:
 Een projectmanager voor de ontwikkeling van 
het aanbod en het beheer van de partners. 
Een projectgroep om toezicht te houden op 
de uitvoering van de belangrijkste fasen van 
het project: toezicht op en verzameling van 
informatie, productie van brochures, nieuws-
brief en beheer van sociale netwerken.

De financiële middelen: 
 Om de ledenpas, een website, het ontwerp en de 
uitgave van brochures, nieuwsbrieven, inhoud 
voor sociale netwerken en reclame te creëren.

11. MONITOREN & METEN
 Aantal aanbieders betrokken bij de aanpak 
die een echt aangepast aanbod aanbieden 
aan gezinnen

 Aantal clubleden
 Omzet gegenereerd door het gebruik van de 
pas

 Evaluatie tevredenheid van leveranciers
 Evaluatie klanttevredenheid

6. VOOR WIE?
 Dit product richt zich op gezinnen, stellen van 
30 tot 50 jaar met kinderen.

 De band met deze doelgroep moet worden 
verstevigd en hun loyaliteit moet worden 
gewonnen.

 Deze doelgroep kent de bestemming al goed, 
houdt van ontspanning en frisse lucht voor 
een dag, een weekend of een korte vakantie. 
Deze doelgroep wil gezinsactiviteiten uitoe-
fenen en besteedt aandacht aan het budget 
door te letten op aanbiedingen. 


