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idee
RECLAME/ BEELD CAMPAGNE VOOR VAKANTIE-

CENTRA DOOR MIDDEL VAN VERHALEN VERTELLEN 
(INDIVIDUEN EN KLEINE GROEPEN)

PROTOTYPE WITH INTEGRATED ACTION PLAN

1. WAT?
 Met behulp van een beeldcampagne het echte 
verhaal van de vakantiecentra aan het publiek 
vertellen en leren wie we zijn en wat het 
aanbod is. Centraal staat het ‘verhaal met een 
happy end’. De focus moet niet alleen liggen 
op wat vandaag al bereikt is, maar ook op wat 
er in de toekomst gedaan zou kunnen worden. 
Centraal staat het DNA van de ‘toerisme voor 
allen’ sector, dit willen we op een begrijpelijke 
manier aan het grote publiek brengen.

 Inspirerende arrangementen en activiteiten, 
ervaringen in de vakantiecentra en een aan-
trekkelijk hedendaags aanbod moeten deel 
uitmaken van de boodschap.

2. VOORDELEN
 De campagne zou interne trots teweeg 
moeten brengen en mogelijkerwijs inspiratie 
kunnen opleveren om bij te dragen aan nieu-
we ideeën voor de organisaties. Het zou de 
organisaties helpen om op een authentieke 
wijze naar buiten te treden.

 Nieuwe, innovatieve trends binnen de toeris-
tische industrie in het algemeen worden in 
rekening genomen op een KMO niveau. De 
sector ‘Toerisme voor allen’ zou zichzelf als 
geheel kunnen promoten, terwijl er ruimte 
wordt overgelaten voor iedere individuele 
organisatie om zich te uiten.

3. SUCCESFACTOREN
 Opzet van de campagnedoelen en meetin-
strumenten door een mediabureau

 Bezoekers statistieken van de campagnevideo’s
 Onderzoek bij KMO’s naar de impact van de 
video’s (interne waarnemingen, impact op het 
aantal boekingen,...)

 Lange termijn: meting van de impact van de 
campagne 

 Lange termijn: aantal nieuwe, jonge klanten
 Oppakken van positieve reacties en analyses 
door middel van verschillende kanalen (digitaal)

4. PARTNERS
 KMO’s

 Extern creatief bureau
 Media partners
 Overheid ter ondersteuning van de campagne
 Partners die bereid zijn deze campagne te 
steunen 

 Communicatie kanalen (afhankelijk van het 
budget). Digitaal (google / facebook), gedrukt 
(pers / tijdschriften), ATL (above the line), 
radio & televisie

5. COMMUNICATIE
 Voornamelijk te bepalen door het communi-
catiebureau, dat de campagne zal opstellen, 
ontwikkelen en managen (volgens het budget)

 Gebruik van digitale kanalen is belangrijk met 
het oog op de doelgroep
	 ATL	campagnes	indien	dit	financieel	mogelijk	is
 Communicatie / pers / overheidspublicaties 
partners
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7. HOE WERKT HET?
 Met behulp van een beeldcampagne het 
echte verhaal van de vakantiecentra aan het 
publiek vertellen en leren wie we zijn en wat 
het aanbod is.

 Elke KMO verzamelt impressies en ervarin-
gen van klanten en personeel die weergeven 
wat uniek is aan de bestemming. Wat er te 
beleven valt en wat vakantie op deze locatie 
betekent voor de gasten.

8. TIJDSBESTEK
Opzet van een centraal centrum/platform waar 
activiteiten geplaatst kunnen worden
	 Een	financieel	model	ontwikkelen
	Uitzetten	van	specificaties	van	het	platform	+	
ICT ontwikkelaar aannemen

 Ontwikkeling van een operationeel model 
(wie doet wat?)

 Uitzetten van selectiecriteria voor de activitei-
ten, mogelijk in combinatie met een markton-
derzoek naar de behoeften van de klant/ wat 
het huidige aanbod is

 Vraag om inzet van de KMO’s, onderzoek hun 
enthousiasme	+	aanstellen	van	een	contact-
persoon in iedere KMO

 Goedkeuring van het concept en GO

9. UITDAGINGEN
Opzetten van een project om de imagocampagne 
te realiseren

 Budget bepaling opzet project
 Projectleider aanduiden
 Inventariseren van de sterke punten en oppor-
tuniteiten (USP’s) binne de KMO’s.

 Projectplanning maken
	 Creatieve	briefing	opmaken	voor	verschillende	
creatieve bureaus 

 Selectie van een creatief bureau (long list – 
 selectie – pitchen) 10. FINANCEEL

Uitgaven
 Budget voor campagneopmaak en communi-
catie

 Personeelskosten (1FTE)
 Kosten verspreiden van de campagne

Inkomsten
 Geen rechtstreeks verdienmodel via deze 
campagne

 Imago en awareness campagne zou moeten 
zorgen voor het aantrekken van nieuwe klanten

11. MONITOREN & METEN
 Bepalen van de doelstellingen van de cam-
pagne en meting van de resultaten door een 
mediabureau

 Bezoekersstatistieken van het platform
 Enquêtes binnen de toerisme voor allen centra 
(interne	perceptie	+	impact	op	de	boekingen)

 Lange termijn: impactmeting imago voor en 
na de campagne (vergelijking)

 Lange termijn: aantal nieuwe, jongere klanten 
die Toerisme voor Allen centra bezoeken

 Positieve reacties capteren en analyseren op 
verschillende (digitale) kanalen

6. VOOR WIE?
 Het grote publiek dat de ‘Toerisme voor allen’ 
sector niet kent

 Het grote publiek dat een verkeerd beeld 
heeft van de ‘Toerisme voor allen’ sector

 De jongere klanten (25-40 jaar oud)
 Klanten die gevoelig zijn voor sociaal engage-
ment/ veranderend toerisme

 Klanten geïnteresseerd in natuur, kalmte, 
koken, de Kust, bepaalde soorten activiteiten

 Families met kinderen
 Klanten die geïnteresseerd zijn in all-in-one 
arrangementen


