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idee
DE SECRET KENT TOUR 

Prototype with integrated action plan

1. WAT?
 Een website en app voor Kent’s topattracties 
waardoor bezoekers en inwoners, organisa-
ties en ondernemingen kunnen ontdekken 
die nog onbekend zijn 

 Zorgt ervoor dat bezoekers nieuwe bestem-
mingen en diensten ontdekken die voldoen 
aan de om graag buitengewone ervaringen 
te beleven. Zo krijgen bezoekers een ander 
beeld van de regio en worden een aantal 
pareltjes in Kent onthuld in een poging om te 
verrassen en nieuwe bezoekers te trekken, 
maar ook bestaande bezoekers die misschien 
denken dat ze alles hebben gezien wat Kent 
te bieden heeft, een nieuwe blik op de be-
stemming te geven

 Gebaseerd op ervaringen van vorige bezoe-
kers en lokale bevolking

2. VOORDELEN
Bezoekers: 

 kennismaking met ondernemers in het graaf-
schap die de bezoekers nog niet kennen

 een aanbod van diverse suggesties wat er te 
doen is 

 een hulpmiddel om de planning tijdens het 
verblijf te vergemakkelijken

Ondernemers: 
 aantrekken van een grotere doelgroep
 een hogere omzet door een grotere bekend-
heid van het merk 'Secret Kent Tour’

 de mogelijkheid om activiteiten buiten het 
hoogseizoen te plannen om de aantrekkings-
kracht van een bezoek in het laagseizoen te 
vergroten

3. SUCCESFACTOREN
 De beschikbaarheid van geschikte alternatie-
ve locaties en/of ervaringen.

 Er moet voldoende user-generated-content 
worden toegevoegd aan de app.

 De Secret Kent Tour moet juist op de markt 
worden gebracht.

 Inzet van de lokale bevolking zodat ze hun 
ervaringen delen.

4. PARTNERS
 Met wie samen te werken?
 toeristische trekpleisters
 andere vergelijkbare ondernemers 
 restaurants, hotels, B&B's, cafés
 winkeltjes 
 aanbieders van belevingen en  
vrijetijdsbesteding

 Visit Kent
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7. HOE WERKT HET?
Een website voor alternatieve attracties in Kent. 
Daarom moet de site / app in eerste instantie 
worden gevuld met ondernemingen en ervarin-
gen die echt alternatief zijn. Deze zullen aan-
vankelijk worden gecrowdsourced, waarbij de 
individuele ondernemers hun verhaal presente-
ren. Daarna moet de site /app aanzienlijk worden 
gepromoot en er moet een krachtige oproep ge-
lanceerd worden naar bewoners om de app zelf 
van inhoud te voorzien. Vervolgens kan de site 
gebruikt worden als planning- en inspiratietool 
en kunnen gebruikers hun alternatieve Kent up-
loaden. De site zal zeer visueel zijn. In lijn met de 
huidige trends en onderzoeken, wordt verwacht 
dat potentiële bezoekers de mening van lokale 
inwoners nog meer zullen gaan waarderen.  

8. TIJDSBESTEK
Dit is een idee voor de lange termijn, aangezien het 
gebaseerd is op verschillende ontwikkelingsfasen, 
waaronder het ontwikkelen van een goed opgezet 
proces, het identificeren van belangrijke spelers 
die als ambassadeurs zouden kunnen optreden, 
het veiligstellen van investeringen, het bouwen 
van een digitaal platform en het verzamelen van 
voldoende alternatieve locaties/ervaringen 
Ook zal een adequate promotie en zichtbaarheid 
tijd vergen. 

9. UITDAGINGEN
 Concurrentie onderling - reguliere organisa-
ties die proberen de 'alternatieve' ruimte in te 
nemen.

 Voldoende kennis om inhoud te genereren.
 Mensen sterk oproepen tot actie om betrokken 
te raken

 Brede distributie om ervoor te zorgen dat be-
zoekers de tool gaan gebruiken.

10. FINANCEEL
Ontwikkelingskosten, marketingmateriaal, on-
derhoud, personele middelen voor de coördina-
tie en het beheer van het project 

11. MONITOREN & METEN
Aantal deelnemende ondernemers, digitale ana-
lyse en controle van de bezoekersaantallen na de 
lancering van het platform, ROI betreffende mar-
keting, toename van door gebruikers gegenereer-
de inhoud, berichtgeving in de pers/logboeken

6. VOOR WIE?
 Ondernemers: Kleine onbekende/alternatieve 
hotels, B&B-eigenaren, logiesaanbieders, 
restauranthouders, gidsen, greeters …  

 Bezoekers: vooral jongere bezoekers, enthou-
siaste ontdekkingsreizigers in hart en nieren, 
met of zonder gezin, die alternatieve ervarin-
gen zoeken en waarderen - trendsetters. 

5. COMMUNICATIE
Doelgerichte berichtgeving via passende alter-
natieve reis- en verblijfskanalen en samenwer-
kingsverbanden:

 Lifestyle magazines en -rubrieken in de regio-
nale/nationale pers

 Digitale kanalen
 Nieuwsbrieven/website over de bestemming
 EasyBus, Southeastern, Stagecoach etc.
 websites over festivals in Kent
 Bloggers over reizen
 Promoties met franchisegroepen buiten de 
regio (bijv. Lonely Planet, Time Out etc.)


