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idee
DE “KEY TO KENT CARD” 

Prototype with integrated action plan

1. WAT?
 Een pas voor bezoekers die is samengesteld 
door lokale ondernemers. Met de pas profiteren 
bezoekers van extra aanbiedingen bij gese-
lecteerde evenementen, cafés, activiteiten en 
winkels - hun 'sleutel' tot het beste van Kent.

 Verhoogt het aantal overnachtingen, ver-
groot de kennis over de bestemming, maakt 
de accommodatie aantrekkelijker, zorgt voor 
meer uitgaven binnen de regio, en biedt een 
superieure bezoekerservaring.

2. VOORDELEN
Bezoekers: 

 krijgen een kennismaking op maat met de 
bestemming met focus op lokaal 

 krijgen een ruim overzicht van de verschillen-
de dingen die er te doen zijn

 kunnen op een eenvoudige manier een planning 
maken met zicht op de nodige tijd per activiteit

 met een pas genieten van extra aanbiedingen 
die alleen voor pashouders beschikbaar zijn, 
wat een extra stimulans vormt om de bestem-
ming te bezoeken

Ondernemers: 
 grotere klanttevredenheid
 meer loyaliteit en klantenbinding
 samenwerking tussen organisaties en onder-
nemers, waarbij de samenwerking van groter 
belang is dan de concurrentie 

 biedt bezoekers een reden om ook het laag-
seizoen te beschouwen als een goede tijd om 
een verblijf te boeken 

3. SUCCESFACTOREN
 Regelmatig contact om ervoor te zorgen dat 
de ‘Key to Kent Card’ aantrekkelijk blijft voor 
bezoekers en om te evalueren wat werkt en 
wat niet, met het oog op verbetering

 Ondernemers worden aangemoedigd om echt 
onderscheidende locaties/ervaringen aan te 
bevelen

 Geselecteerde locaties en/of ervaringen leve-
ren een toegevoegde waarde en ondersteu-
nen lokale bedrijven.

4. PARTNERS
Ondernemers in de toeristische sector: andere 
vergelijkbare KMO’s, restaurants, hotels, B&B's, 
cafés, winkels en attracties en andere belang-
rijke stakeholders, culturele organisaties en 
vervoersmaatschappijen
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7. HOE WERKT HET?
Zodra de ‘Key to Kent Card’ is ontwikkeld en gepro-
moot, wordt deze verspreid onder de lokale logie-
saanbieders. De ondernemers geven de kaart, naar 
eigen goeddunken, aan hun bezoekers en bieden 
hen zo eenvoudig extra aanbiedingen ter plaatste 
bij geselecteerde ondernemers - evenementen, 
bars, restaurants, attracties, belevingen en winkels. 
De aanbiedingen zijn door de ondernemer geko-
zen vanwege hun kwaliteit en authenticiteit. Om 
deel te nemen moeten zowel de ondernemers als 
de logiesaanbieders zich registreren op de website 
van ‘Key to Kent’ met een beschrijving van wat ze 
aanbieden, voor wie het aanbod geschikt is en de 
contactgegevens van het personeel dat betrokken 
is bij de samenwerking tussen beide partijen.

8. TIJDSBESTEK
 Dit is een lange termijn plan. Hoewel men er 
snel mee kan starten, moet er bij de planning 
veel aandacht worden besteed aan de ontwik-
keling van het meest geschikte online platform 
en aan het creëren van een voldoende groot 
bestand van logiesaanbieders en onderne-
mers om hieraan deel te nemen. 

 Het voorzien van voldoende promotie en zicht-
baarheid zal enige tijd duren. Dit zal de nodige 
aandacht krijgen zodra een eerste test is afge-
rond en er een best practice beschikbaar is.

9. UITDAGINGEN
 Betrokkenheid en effectief instappen in het 
systeem 

 Samenwerking tussen verschillende lokale 
ondernemers 

 Het leveren van ervaringen met toegevoegde 
waarde voor bezoekers

 Ontwikkeling en onderhoud van online platform 10. FINANCEEL
 Ontwikkelingskosten
 Marketingmateriaal
 Onderhoud
 Personeel voor de coördinatie en het beheer 
van het project

11. MONITOREN & METEN
 Aantal deelnemende logiesaanbieders 
 Aantal deelnemende ondernemers
 Kwaliteit van samenwerking/meerwaarde
 ROI betreffende marketing
 Aantal uitgegeven pasjes

6. VOOR WIE?
 KMO’s: Kleine hoteliers, eigenaren van vakan-
tiewoningen, verhuurders, restauranthouders, 
gidsen, greeters …

 Bezoekers: Oudere en jongere bezoekers, met 
of zonder gezin, die een authentieke ervaring 
willen beleven van het allerbeste dat Kent te 
bieden heeft, bezoekers die druk bezet zijn, 
en die de voorkeur geven aan informatie over 
een of meer plaatsen.

5. COMMUNICATIE
Doelgerichte berichtgeving via passende kana-
len voor reizen/bestemmingen/accommodaties 
en samenwerkingsverbanden:

 Toeristische magazines en digitale kanalen
 Nieuwsbrieven/website over de bestemming
 Southeastern (spoorwegmaatschappij)
 Trivago, Tripadvisor etc.
 KM Media Group
 Promoties met franchisegroepen buiten de 
regio (bv. Café Nero, Airbnb, enz.)


