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idee
VIP-ARRANGEMENT  

RONDOM EEN EVENEMENT 
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
Een op internet gekochte box die op bestem-
ming door de gastheer/-vrouw aan de klant 
wordt overhandigd. Deze box bevat verschil-
lende vouchers met VIP-voordelen, zoals het 
beleven van unieke momenten die anders niet 
toegankelijk zijn voor klanten of om op een an-
dere manier van het evenement te genieten. 

Dit product geeft specifieke zichtbaarheid aan 
een evenement om nieuwe doelgroepen aan te 
trekken die momenteel weinig te zien zijn op de 
bestemming.

2. VOORDELEN
Voor de klant biedt dit aanbod:

 exclusieve voordelen waarvan ze anders niet 
zouden profiteren

 toeristische uitstapjes en een manier om de 
regio te ontdekken dankzij suggesties 

 extra voordelen om op een comfortabelere 
manier van het evenement te genieten (par-
keren, shuttles, geen wachtrijen...)

 een makkelijke voorbereiding van het verblijf 
met een "gereed voor uw verblijf"-aanbieding

Toegevoegde waarde voor de partners van de 
bestemming:

 samenwerking met andere dienstverleners
 de kans om een nieuwe doelgroep aan te boren

3. SUCCESFACTOREN
De belangrijkste succesfactoren:

 De keuze van het evenement is heel belangrijk, 
maar nog belangrijker zijn de promotiekanalen 
die beoordeeld moeten worden. Er moet een 
nieuwe doelgroep worden veroverd die nog 
niet vaak aanwezig is op de bestemming. Het 
gaat om een nauwe samenwerking met de 
organisatoren van culturele evenementen en 
gedurfde partnerschappen aangaan. 

 Voor een exclusief VIP-aanbod moet de prijs 
worden verhoogd (die prijs zendt immer ook een 
signaal uit), maar bovenal is het noodzakelijk 
ervoor te zorgen dat de aanbiedingen daadwer-
kelijk exclusief en VIP zijn, en ook als zodanig 
worden georganiseerd op vorm en inhoud 
(zowel voor activiteiten als voor accommodaties). 

4. PARTNERS
 Organisatoren van evenementen
 Accommodaties en restaurants die voldoen 
aan de verwachtingen van de doelgroep en 
die gunstig gelegen zijn in de buurt van de 
evenementen

 Toeristische dienstverleners en bezienswaar-
digheden die voldoen aan de verwachtingen 
van de doelgroep

 Toeristische infokantoren en VVV-kantoren
5. COMMUNICATIE

De aandacht van de klant kan getrokken 
worden door de berichtgeving over het evene-
ment en de verspreiding ervan.  Dit aanbod kan 
ontdekt worden via:

 de berichtgeving van het evenement
 de website van het gastenverblijf
 de website van Pas-de-Calais Tourisme
 de partners betrokken bij het aanbod
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7. HOE WERKT HET?
De klant koopt de box online bij het boeken van 
zijn accommodatie. Deze box wordt als supple-
ment bij de geboekte nachten aangeboden. 

De box wordt door de gastheer/-vrouw overhan-
digd op het moment van aankomst. Inclusief:

 minimaal één nacht
 consumpties passend bij het thema/de identi-
teit van het evenement

 vouchers met VIP-voordelen zoals:
 een lijst met aanbevolen restaurants waar 
met een voordeelcode kan worden genoten 
van een aperitief

 een pas om op eigen tempo toegang te krij-
gen tot het evenement zonder wachtrijen

 een lijst met suggesties voor gratis beziens-
waardigheden

 een parkeerkaart voor een gereserveerde 
parkeerplaats in de buurt van het evenement 

 vouchers voor één of meerdere exclusieve 
vooraf geboekte activiteiten, zoals helikopter-
vluchten, kooklessen bij een chef...

8. TIJDSBESTEK
 Dit idee kan binnen een redelijke termijn (1 
jaar) worden uitgevoerd, maar is flexibel toe-
pasbaar door het principe van test & learn. 

 Eerst moet het meest veelbelovende eve-
nement worden gevonden voor deze aan-
bieding, dan moet de aanbieding worden 
ontworpen en vervolgens moeten, volgens 
vooraf opgestelde voorwaarden, de gast-
partners van de box worden gezocht. Door 
vragenlijsten voor klant en dienstverlener 
worden de aanbiedingen voor het volgende 
jaar aangepast. 9. UITDAGINGEN

 Belangrijke evenementen voor deze doelgroep 
identificeren

 Onderscheidende aanbiedingen met een echte 
vip/privilege-connotatie vormen

 De juiste promotie- en distributiekanalen 
vinden 

10. FINANCEEL
De klant dient de aanbieding te betalen. Dit be-
tekent extra kosten inbegrepen in de prijs van 
het originele aanbod van de accommodatie. 

Voor de bestemming:
 Kosten voor communicatiemiddelen: commu-
nicatiekit, reclame op verkooppunten, gerichte 
marketingcampagne

 Personeelszaken: een projectmanager 

11. MONITOREN & METEN
 Aantal geselecteerde evenementen en de 
kwaliteit ervan

 Aantal verkochte boxen
 Evaluatie van de aanbiedingen dankzij de 
klantenvragenlijsten die systematisch bij elke 
gereserveerde box worden gegeven.

 Tevredenheidsvragenlijsten aan partners van 
de box (gastheren/-vrouwen, organisatoren 
van evenementen, enz.) 

6. VOOR WIE?
Dit product is bedoeld voor een doelgroep die 
momenteel weinig op de bestemming komt, 
maar die de aanbieders meer willen aantrekken. 
Het zijn volwassen koppels (ouder dan 50 jaar) 
die weinig of niets weten over de bestemming, 
die op meer dan 2 uur afstand wonen, met een 
comfortabele levensstandaard, gewend zijn aan 
stedentrips, en duurdere culturele en recreatie-
ve activiteiten. Deze doelgroep is te verleiden 
tot het gebruik van een VIP arrangement. 
Qua gedrag zijn deze mensen op zoek naar zeer 
professionele accommodaties en diensten, met 
een zeker aanzien/comfort en houden zij ervan 
om nieuwe bestemmingen te ontdekken.


