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idee
HET KENT TIPPLE TRAIL 

Prototype with integrated action plan

1. WAT?
 Een netwerk van jenever-, bier-, ale-, wijnpro-
ducenten/bestemmingen/detailhandelaars 
die samenwerken om een tocht uit te stippe-
len waardoor Kent op de kaart wordt gezet 
als groots producerende regio. 

 Verbetert de reputatie van de regio, consoli-
deert de positionering van de lokale produ-
centen als experts, vergroot het potentieel 
van Garden of England

 Combineert de jenever-, bier-, ale- of wijn-
aanbiedingen en zorgt voor een bijzondere 
bezoekerservaring.

2. VOORDELEN
Bezoekers: 

 een reeks unieke, gecombineerde en kwalita-
tief hoogstaande ervaringen met alcohol voor 
fijnproevers, ontwikkeld met de bestemming 
in het achterhoofd

 voorstellen in de vorm van een "reisplan" die zijn 
afgestemd op de wensen van de consument 

 inspiratie en eenvoudig plannen

Ondernemers: 
 een toename van bezoekersaantal en inkomsten
 een grotere naamsbekendheid
 biedt bezoekers een reden om ook het laag-
seizoen te beschouwen als een goede tijd om 
een verblijf te boeken 

 samenwerking 
 maakt gebruik van bredere merken/positio-
nering en verhalen

3. SUCCESFACTOREN
 Om te slagen moet een voldoende aantal 
organisaties worden gevonden die zich op re-
delijke afstand van elkaar bevinden, en moet 
een samenwerking worden aangemoedigd.

 Een aanvullend aanbod met hapjes zal de 
kans op succes verhogen, vooral als dit aan-
bod is gebaseerd op lokale producten.

 Het "Kent Tipple Trail" zal op passende wijze 
op de markt moeten worden gebracht en ge-
promoot, waarbij individuele producten in een 
collectief verhaal moeten worden gebracht.

4. PARTNERS
Met wie samen te werken?

 Wijngaarden
 Brouwerijen
 Producenten van jenever
 Visit Kent
 Geproduceerd in Kent
 Andere producenten van levensmiddelen die 
bij de aangeboden dranken passen. De sa-
menwerking kan ook leiden tot ongewonere 
associaties, zoals het combineren van wijnen 
met bekende smaken zoals olijven of met 
bijzondere smaken zoals chocolade.

 Vervoersmaatschappijen
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7. HOE WERKT HET?
 Het Kent Tipple Trail wordt uitgewerkt in een 
gebied waar reeds veel 'culturele hubs' in het 
Verenigd Koninkrijk te vinden zijn. Gelijkgestem-
de locaties worden uitgenodigd voor één van de 
tochten en worden geaccrediteerd als onder-
deel van de tocht (hiermee wordt een geschikte 
identiteit gecreëerd). Er zullen werkgroepen van 
ondernemers en bestemmingsdeskundigen 
worden opgericht om aantrekkelijke pakketten 
en activiteitenplannen op te stellen. Dit geeft 
individuele locaties meer bekendheid en over 
het algemeen een gevoel van rijkdom, dat wordt 
getoond door deel uit te maken van een regio 
waar eten en drinken voorop staat. 

 Voor het project is een coördinerende partner 
en de inbreng van alle deelnemende onder-
nemers nodig. De tocht(en) zullen worden 
gepromoot via de eerder beschreven kanalen.

8. TIJDSBESTEK
 Dit idee is een idee voor de middellange 
termijn, gericht op een thematische bena-
dering om de identiteit en de natuurlijke 
rijkdom van Kent, de Garden of England, te 
verkennen. Het opzetten, afbakenen van het 
toepassingsgebied, promoten en gebruiken 
van instrumenten is van cruciaal belang voor 
de identificatie en neemt waarschijnlijk tijd 
in beslag. Achtergrondonderzoek is belang-
rijk , evenals het zorgen voor een zorgvuldig 
gedefinieerde vraag. Ook de timing zal sterk 
worden beïnvloed door de tijd van het jaar, 
met name voor wijngaarden. 

9. UITDAGINGEN
 Wat zijn mogelijke uitdagingen voor de onder-
nemers?

 Begrip van het idee
 Samenwerking met leveranciers van voedings-
middelen

 Het leveren van ervaringen met toegevoegde 
waarde 

10. FINANCEEL
De initiële kosten omvatten:
Ontwikkeling van samenwerkingsverbanden, 
marketingmateriaal, coördinatie van evenementen, 
personele middelen, en inzet van ondernemers11. MONITOREN & METEN

Kracht van de samenwerking, productmetingen 
(verkoop, marketing, digitale hits, bezoekers-
aantal)

6. VOOR WIE?
 Ondernemers: Producenten van bier, wijn, gin 
en aanverwante voedingsmiddelen.

 Bezoekers: Oudere en jongere bezoekers, 
enigszins meer gericht op mensen zonder 
familie, die op zoek zijn naar een unieke erva-
ring van de allerbeste alcoholische dranken 
die Kent te bieden heeft. Ze zullen enthou-
siast zijn over het aanbod voor fijnproevers 
in het algemeen en hoge eisen stellen aan 
lokaal geproduceerde dranken en voedsel in 
het bijzonder. 

5. COMMUNICATIE
Doelgerichte berichtgeving via passende kana-
len voor reizen en fijnproevers, en samenwer-
kingsverbanden:

 Reisbladen en digitale kanalen
 Gespecialiseerde websites
 Regionale persafdelingen voor eten, drinken 
en lifestyle

 Voedselspecialiteiten en lokale markten
 Nieuwsbrieven/website over de bestemming
 Southeastern (spoorwegmaatschappij)
 Conde Nast Decanter/Traveller/Olive
 Promoties met franchisegroepen buiten de 
regio (bv. Majestic Wine/Waitrose, enz.)


