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idee
SPORTS’OPALE: SPORTIEVE 

DIENSTVERLENING 
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
Een sportieve dienstverlening met een netwerk 
aan ervaringsdeskundigen voor persoonlijk ad-
vies op afspraak, per telefoon, of via geperso-
naliseerde e-mails.
Deze gepersonaliseerde adviesdienst bestaat 
momenteel nog niet aan de Opaalkust.

Dit product moet het imago creëren van een aan-
trekkelijke sportbestemming voor gezinnen en een 
netwerk vormen tussen toeristische dienstverle-
ners en sportprofessionals. Het gaat om bewoners 
die houden van sport en zich willen inzetten voor 
de toeristische ontwikkeling van de bestemming.
Hierdoor worden samenwerkingen met start-ups 
ontwikkeld om dit nieuwe dienstenaanbod te creë-
ren en te verspreiden.

Deze innovatieve dienst zal de organisatie van 
sportactiviteiten voor gezinnen vergemakkelij-
ken door hen te begeleiden voor, tijdens en na 
hun verblijf. 

2. VOORDELEN
De klant:

 wordt voor, tijdens en na het verblijf op de 
hoogte gebracht van de sportactiviteiten, de 
voorwaarden ervan, het weer, de aangepaste 
accommodaties, het materiaalverhuur ...

 wordt voor, tijdens en na het verblijf geadvi-
seerd om de reis zo goed mogelijk te plannen 
en de planning van het hele gezin te orga-
niseren, om indien nodig het hele verblijf te 
organiseren met een sportplanner voor de 
nodige reserveringen. 

Toegevoegde waarde voor de dienstverleners 
op de bestemming:

 samenwerking met andere dienstverleners
 een speciale service om de sport op de plaats 
van bestemming uit te oefenen

 meer zichtbaarheid van de aangeboden spor-
tactiviteiten

 een compleet pakket inclusief sport, accommo-
datie, catering, verkoop/verhuur van materialen. 

3. SUCCESFACTOREN
De belangrijkste succesfactoren zijn:

 een sterk projectmanagement: een aangewezen 
projectmanager en een toegewezen projectteam
	 identificatie,	mobilisatie	en	beheer	van	lokale	
ervaringsdeskundigen

 toetreding van de gemeenschap en het 
netwerk van toeristische infokantoren of 
VVV-kantoren tot het project

 de adequate doelstelling van het project: het 
vinden van middelen met kennis van deze 
doelgroep

 de vaststelling van een tijdschema voor de uit-
voering van het project en de follow-up ervan

4. PARTNERS
Projectpartners:

 Sportdienstverleners en -clubs
 Start-ups
 De sportafdeling van de lokale autoritei-
ten: Departementaal adviesorgaan en EPCI 
(samenwerkingsverband tussen Franse 
gemeentes)

 Toeristische infokantoren of VVV-kantoren
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7. HOE WERKT HET?
Dit product biedt de klant:
Een mobiele website met de belangrijkste 
functies:

 Een contactformulier met een deskundige 
(eventueel een "sportplanner")

 Een online community met de mogelijkheid 
om contact op te nemen

 Online advies voorafgaand en tijdens het 
verblijf

 Persoonlijk advies tijdens het verblijf
 Een netwerk aan lokale sportdeskundigen en 
ambassadeurs van de bestemming

8. TIJDSBESTEK
De service vraagt tijd voor implementatie en 
een	flexibele	toepasbaarheid	gebaseerd	op	het	
principe van test & learn: 

 Een fase van observatie om het gedrag en de 
verwachtingen van de sportieve doelgroep in 
kaart te brengen 

 Een eerste dienst ontwikkelen als test 
 De test zo nodig aanpassen om het aanbod 
zo goed mogelijk af te stemmen op de ver-
wachtingen van de klant

 De volledige website zal worden ontwikkeld 
wanneer de behoefte van de klant volledig is 
vastgesteld

9. UITDAGINGEN
Voor de partners:

 De verwachtingen van de sportieve doelgroep 
goed in kaart brengen

 Netwerken tussen alle betrokken partners
 Klanten een service bieden die eenvoudig in 
gebruik is

 Mobiliseren van lokale sportdeskundigen om te 
reageren op verzoeken van klanten

10. FINANCEEL
Alle informatie en advies voor de klant zijn 
gratis. Voor de online reservering of organisatie 
van een optimaal verblijf met tussenkomst van 
een "sportplanner" kan een percentage in re-
kening worden gebracht dat wordt toegevoegd 
aan de prijs van het verblijf

Voor de bestemming:
 kosten voor mobiele website
 kosten voor communicatiemiddelen: commu-
nicatiekit, reclame op verkooppunten, gerichte 
marketingcampagne

 personeelszaken: een projectmanager

11. MONITOREN & METEN
 Evaluatie van de belangstelling van de doel-
groepen dankzij de vragenlijst die door de 
sportorganisaties is verspreid

 Aantal ingezette praktijkdeskundigen
 Aantal connecties met de mobiele website
 Op de marketingmodule: omzet gegenereerd 
door de mobiele website

6. VOOR WIE?
Dit product is bestemd voor sportieve families in 
afgelegen gebieden (op meer dan 2 uur rijden). 
Deze doelgroep is te veroveren. Ze zijn tussen 
de 30 en 50 jaar oud en hebben kinderen. Ze 
houden van één of meerdere sportactiviteiten 
en willen hun favoriete sporten tijdens hun ver-
blijf individueel beoefenen. Zij kunnen geïnte-
resseerd zijn in activiteiten als stages voor hun 
kinderen. Ze willen ook bepaalde sporten met 
hun gezin kunnen beoefenen.

5. COMMUNICATIE
 Een communicatiekit: teksten, afbeeldingen 
en logo's om te verspreiden onder alle pro-
jectpartners met het oog op een homogene 
communicatie

 Animatie van sociale netwerken door middel 
van wedstrijden 

 Reclame op de verkooppunten plaatsen bij 
alle betrokken partners

 Berichtgeving over sportevenementen
 Berichtgeving in gespecialiseerde tijdschrif-
ten en op sites van sportverenigingen 


