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idee
PROGRAMMA VOOR 

ZINTUIGLIJKE ONTDEKKINGEN 
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
Een programma vol ontdekkingen van de Opaal-
kust via de 5 zintuigen.
Voorbeeld: proeven/gastronomie, zien/fotografie, 
horen/dieren, voelen/ontdekken, ruiken/natuur. 

Voor toerismeprofessionals is het dankzij dit 
productidee mogelijk om een doelgroep aan te 
trekken die graag op de bestemming komt bui-
ten de schoolvakanties en in de weekenden.

Voor de bezoeker die van de regio houdt, 
bestaat dit aanbod uit een originele en onver-
wachte ontdekking van de bestemming.

2. VOORDELEN
De klant:

 is altijd verzekerd van een activiteit op de be-
stemming buiten het seizoen, in het weekend en 
op feestdagen.

 vergroot optimaal zijn/haar kennis van de be-
stemming

 geniet op een andere manier van de bestemming 
 krijgt een document dat gemakkelijk te presente-
ren is aan familie en vrienden

Toegevoegde waarde voor de dienstverleners op 
de bestemming:

 een betere kennis van zijn regio
 een aanbod dat tot doel heeft het seizoen te 
verlengen

 een aanbod dat het mogelijk maakt om de klan-
tenstroom naar andere minder bezochte plaatsen 
te verspreiden

 een samenwerking met andere dienstverleners

3. SUCCESFACTOREN
De belangrijkste succesfactoren zijn:

 een bijzonder aanbod dat verrast
 de implementatie van een echte redactionele 
strategie voor inhoud en marketing

 het delen van een gemeenschappelijke taal 
op het aanbod

 het prikkelen van alle zintuigen van de bezoe-
kers door middel van marketing tools

4. PARTNERS
Projectpartners:

 Netwerkleiders: Pas-de-Calais Tourism en CCI 
Littoral Hauts-de-France

 Toeristische plaatsen en faciliteiten
 Natuurgidsen, regionale natuurparken, 
Eden62 (natuurbeheer/-bescherming)

 Gastheren/-vrouwen en restauranthouders
 Boeren, ambachtslieden, kunstenaars, vrijwil-
lige stadsgidsen (greeters)

 Toeristische infokantoren en VVV-kantoren

5. COMMUNICATIE
 De inhoud wordt geschreven als een tijdschrift 
met anekdotes, portretten...

 De programma's kunnen in alle communicatie-
kanalen van de partners van het programma 
worden opgenomen met inachtneming van de 
vastgestelde redactionele lijn. 

 Specifieke fysieke (reclamezuilen, bewegwijzering...) 
en digitale (minisite, nieuwsbrief) promotiemedia.

 Nieuwspagina's, bloggers en Instagrammers 
maken deze doelstelling compleet.
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7. HOE WERKT HET?
Er bestaan per jaar twee programma's voor 
zintuigelijke ontdekkingen

 voorjaar - zomer
 najaar - winter

Elk programma bestaat uit:
 gratis bezoeken en routes met kaarten, advie-
zen voor niet te missen bezienswaardigheden

 terugkerende ontmoetingen
 bijzondere ontmoetingen die vooraf moeten 
worden gereserveerd

Elk nieuw programma markeert de NIEUWIG-
HEDEN bovenaan

8. TIJDSBESTEK
Dit aanbod is snel te realiseren: maximaal één 
jaar. Afgezien van de betrokkenheid van de 
partners in het proces, zijn er weinig financiële 
investeringen nodig.

9. UITDAGINGEN
Voor de partners:

 werken in een netwerk met alle dienstverleners
 de zintuiglijke wereld respecteren van de voor-
gestelde aanbiedingen

10. FINANCEEL
Personeelskosten:

 Een projectmanager voor de opmaak van de 
aanbiedingen en het beheer van de part-
ners, voor het verzamelen en opvolgen van 
de feedback van de dienstverleners en de 
meningen van de klanten, en voor de commu-
nicatiestrategie. 

Financiële middelen: 
 ontwikkelen huisstijl
 een nieuwsbrief
 een speciale minisite of een nieuwe sectie op 
een bestaande website

11. MONITOREN & METEN
 Aantal bij het programma betrokken partners
 Evaluatie tevredenheid van leveranciers
 Evaluatie klanttevredenheid

6. VOOR WIE?
Dit product is bedoeld voor volwassen koppels 
(ouder dan 50 jaar) die de bestemming perfect 
kennen en die op minder dan 2 uur rijden wo-
nen. Ze zijn op zoek naar comfortabele, functi-
onele, eenvoudige maar kwaliteitsvolle accom-
modaties en diensten. Ze zijn op zoek naar 
gratis activiteiten, zoals wandelen en fietsen. 
Doel is om de band te versterken en loyaliteit 
op te bouwen.


