
ACTIEPLAN

project voorgesteld door:
PROFIT

meer info:
www.profittourism.eu

Lees verder op p. 2p. 1

idee
INTERACTIEF TRANSPORTPLAN VOOR DE  

REGIO ESSEX MET HERKENNINGSWAARDE 
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
Een interactieve kaart & routeplanner die alle 
transportvormen in Essex met belangrijke hubs 
en attracties op de weg met elkaar verbindt

De kaart geeft transportverbindingen naar moei
lijkere bereikbare regio’s en bezienswaardig
heden aan en maakt Essex zo toegankelijker en 
aantrekkelijker om te bezoeken. Ze biedt klanten 
de kans om nieuwe ervaringen op te doen en 
brengt meer bezoekers naar de handelszaken en 
trekpleisters op deze bestemming.

2. VOORDELEN
Bezoekers:

 Tijdwinst  alles verloopt vlotter: de bezoeker 
vindt alle nodige informatie op 1 kaart, stelt 
transportoplossingen voor en maakt het mak
kelijk om te boeken.

 Nieuwe ervaringen opdoen  horizon ver
breden  kennis van Essex vergroten  de 
kans om de vele facetten van Essex te leren 
kennen en te beleven

Ondernemers:
 U maakt bezoekers bewust en geïnteresseerd 
in moeilijker bereikbare gebieden die ze an
ders niet eens in overweging zouden nemen

We willen het makkelijker maken...
 Door gebrekkige kennis aan te pakken en de 
bereikbaarheid van het aanbod van Essex te 
vergroten, veranderen we de opvattingen van 
de bezoekers over de bestemming

 Meerwaarde bieden voor hun tijd 

3. SUCCESFACTOREN
Tijdwinst, makkelijk/intuïtief, betrouwbaar, per 
klant personaliseerbaar (neutraal belang), het 
hele jaar door

4. PARTNERS
Met wie samen te werken?

 Transport  Autoverhuur, taxibedrijven, 
fietsverhuur, spoordiensten, busbedrijven, 
beheerders van parkeerruimtes

 Local Council  ECC & district councils
 Verenigingen & partnerships  Visit Essex / 
Colchester / Southend enz. East Anglia Pass

 Lokale bezienswaardigheden & handels
zaken of bedrijven

5. COMMUNICATIE
‘Deze kaart brengt je van het station naar alle 
leuke en verborgen plekjes van Essex’
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7. HOE WERKT HET?
 Een mobielvriendelijke website met een kaart 
met kleurcodes voor alle transport in Essex 
(zoals de kaarten van de Londense metro)

 Geeft alle reismogelijkheden voor de gekozen 
locatie weer, met directe koppelingen naar 
vervoeraanbieders

 Routeplanner
 De kaart is interactief en de bezoekers kun
nen heen en weer bewegen om bezienswaar
digheden of belangrijke plaatsen in de streek 
te bekijken en te zien met welke transportmo
gelijkheden ze daar het snelst komen.

8. TIJDSBESTEK
 Ingeven van de transportroutes 
 Warm maken van handelszaken en bedrijven
 Ontwerp van de kaart
 Ontwerp van de website
 Communicatie met het doelpubliek

9. UITDAGINGEN
 Toegang tot transportkaarten & samenwerking 
tussen transportbedrijven

 Wie is waar verantwoordelijk voor? 
 Ontwikkeling van een goed functionerende, 
mobielvriendelijke kaart

 Doeltreffende marketing voor het juiste publiek
 Langetermijnbeheer

10. FINANCEEL
 Kosten:  
ontwerp van de kaart, maken van de website, 
tewerkstellen van personeel voor inkopen & 
management, promotie van de website voor 
het doelpubliek

 Opbrengst:  
Meer rechtstreekse boekingen, meer zaken in 
de hele regio / meer (potentiële) klanten11. MONITOREN & METEN

 Aantal klikken op de website
 Aantal keer doorklikken naar websites van 
aanbieders

 Succesvolle transportboekingen op websites 
van aanbieders

6. VOOR WIE?
(Combinatie van) doelgroepen

 Millennials zonder eigen auto
 Gezinnen die betaalbare reis en parkeerop
ties zoeken


