
De toerist koopt online … bij u?

In samenwerking met Vanaerde Consulting

http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=2260&vg_lang=NL
http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=13106
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De toerist koopt online… bij u?

 Toerisme Vlaanderen, hoe kan ik u helpen? 

 Het internet verandert ons leven… steeds sneller

 Waarom zou de toerist bij jou kopen? Wie is je klant?

Break

 Breakout

 Welke types verkoopkanalen zijn er en welke gebruiken?

 Hoe kan je jouw rendement verhogen door revenue

management?

 Tools, tips en inspiratie voor de praktijk

 Questions & answers, netwerken



3

Na deze workshop zal je …

 weten waar je terecht kan voor belangrijke aspecten die 

komen kijken bij het uitbaten van een accommodatie.

 begrijpen wat het belang van internet is als verkoopskanaal.

 begrijpen welke verschillende types online verkoopskanalen 

er zijn en hoe zij werken.

 een leidraad hebben hoe  je zelf de ideale on- en offline 

distributiemix kan samenstellen.

 begrijpen wat (online) revenue management kan betekenen 

voor jouw rendement.

 een aantal tips meekrijgen die je onmiddellijk kan toepassen.
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Enkele praktische afspraken…

Vragen telkens na 

thema.

Tijdens de pauze 

kan je bellen.



Toerisme Vlaanderen,

hoe kan ik u helpen?

http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=2260&vg_lang=NL
http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=13106
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Bij het uitbaten van een accommodatie 
komt heel wat kijken…

 Motivering – Passie

 Wie ben je – wat wil je zijn? 

Voor wie?

 Praktische kant van de zaak

 Plan je succes

 Handen uit de mouwen

 Meten is weten

Motivering

Wat wil 
ik

Praktisch

Plan 
succes

Handen 
uit de 

mouwen

Resultaten
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 Info over opstart

 Provinciale logiesconsulenten

 Vergunningen

 Departement Internationaal Vlaanderen (vanaf 1 januari 2012)

 Advies marketing

 Stedelijke dienst voor toerisme

 Provinciale toeristische organisatie / Regiocoördinator

 Toerisme Vlaanderen (Vlaanderen Vakantieland en internationaal)

 Advies productontwikkeling

 Regiocoördinatoren

 Toerisme Vlaanderen (productmanagement)

 Meten = weten

 Toerisme Vlaanderen (Kennis & Kwaliteit)

 Financiële impulsen

 Toerisme Vlaanderen (Impulsprogramma’s)

Waarvoor kan je waar terecht?



Het internet

verandert ons leven…

steeds sneller

http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=2260&vg_lang=NL
http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=13106
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World Wide Web: big en steeds bigger
 152.000.000 blogs

 175.000.000 twitter accounts

 255.000.000 websites

 500.000.000 mobile internet users

 663.000.000 Skype users

 750.000.000 facebook accounts

 2.000.000.000 internet users

 2.900.000.000 e-mail accounts

 24% van alle verkochte mobiele telefoons zijn

smartphones
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Ondertussen op het web…

World Wide Web: big en steeds bigger



11

476 miljoen Europese internauten …

 45% gebruikt internet als informatiebron voor reisplannen

 Maar (58%) vertrouwen ook op aanbevelingen van vrienden

 57% gebruikt internet om vervoer of verblijf te boeken

 Maar toenemend

ook vóór afreis (64%), ter plaatse (30%) of na terugkeer (12%)

 Plannen via meerdere kanalen: 

search, travel, bestemming, OTA

 Zoeken evenementen, activiteiten, kaart, weer, reistijd, eten

en drinken, omgeving, reviews, aanbiedingen

 Delen ervaring na afloop

dmv reviews, foto’s, facebook, travel blog, twitter

 Zowel voor privé als voor zakenreizen
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Bij online zoeken naar info en plannen van de reis…

 Frustratie door: 

 overdaad aan info

 tijd nodig om te zoeken

 gebrek aan (kwaliteitsvolle) info

 Problemen: 

 verwarrende, onvoldoende en onvolledige info

 te weinig foto’s of video’s

 geen respons op vragen

 niet direct online te boeken
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Iedereen reist …

 In 2010 heeft 73% van Europeanen gereisd

 Vooral jongeren en hoogopgeleiden of zelfstandigen

 Aantal overnachtingen in Vlaanderen neemt toe met 4,7%

 82% uit buurlanden

 Groei vanuit alle landen

maar vooral Spanje, USA, Scandinavië
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De toerist zoekt meer en meer
een One-Stop-shop…

 Een website is niet langer voldoende 

om “aanwezig” te zijn

 Inhoud moet relevant zijn

 En gedoseerd maar toch volledig…

 En to-the-point, actueel

 De potentiële reiziger wil een virtuele ervaring

 Inspiratie, oriëntatie

 Informatie

 Boeken

 Voorbereiding reis

 Liefst in zo weinig mogelijk klikken
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Een toerist anno 2011…

 Boekt steeds korter vóór de afreis

 Checkt vooral wat anderen denken 

over zijn bestemming …

 …en laat ook graag zijn eigen mening na

 Vindt de bestemming steeds belangrijker

maar ziet door het informatiebos de bomen niet meer

 Gebruikt in toenemende mate social media en 

mobile apps om zich te informeren en oriënteren

Opportuniteit voor die organisatie die klant bedient 
(offline, online, sociale media, mobile) met 
relevante, authentieke en real-time content



Round-up

Vragen en antwoorden

http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=2260&vg_lang=NL
http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=13106
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Na deze workshop zal je …

 weten waar je terecht kan voor belangrijke aspecten die 

komen kijken bij het uitbaten van een accommodatie.

 begrijpen wat het belang van internet is als verkoopskanaal.

 begrijpen welke verschillende types online verkoopskanalen 

er zijn en hoe zij werken.

 een leidraad hebben hoe  je zelf de ideale on- en offline 

distributiemix kan samenstellen.

 begrijpen wat (online) revenue management kan betekenen 

voor jouw rendement .

 een aantal tips meekrijgen die je onmiddellijk kan toepassen.
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Bij het uitbaten van een accommodatie 
komt heel wat kijken…

 Motivering – Passie

 Wie ben je – wat wil je zijn? 

Voor wie?

 Praktische kant van de zaak

 Plan je succes

 Handen uit de mouwen

 Meten is weten

Motivering

Wat wil 
ik

Praktisch

Plan 
succes

Handen 
uit de 

mouwen

Resultaten



19

 Info over opstart

 Provinciale logiesconsulenten

 Vergunningen

 Departement Internationaal Vlaanderen (vanaf 1 januari 2012)

 Advies marketing

 Stedelijke dienst voor toerisme

 Provinciale toeristische organisatie / Regiocoördinator

 Toerisme Vlaanderen (Vlaanderen Vakantieland en internationaal)

 Advies productontwikkeling

 Regiocoördinatoren

 Toerisme Vlaanderen (productmanagement)

 Meten = weten

 Toerisme Vlaanderen (Kennis & Kwaliteit)

 Financiële impulsen

 Toerisme Vlaanderen (Impulsprogramma’s)

Waarvoor kan je waar terecht?
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Internet is booming

 En het stopt niet…
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Een toerist anno 2011 is online…

 Boekt steeds meer online en korter vóór de afreis

 Wil weten wat anderen denken …

 …en geeft zelf graag zijn eigen mening

 Verliest zijn weg in het informatiebos

op weg naar zijn bestemming

 Gebruikt meer en meer social media en mobile apps

Hoe bereikt uw logies de toerist online ?
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 En beoordeelt zijn keuze

 op basis van zijn reële ervaring tijdens (en na) de reis

 Kiest zijn bestemming 

 op basis van het beeld dat hij zich hierover gevormd heeft

 m.a.w. de beste virtuele ervaring 

 Relevant

 Volledig

 Authentiek

 To-the-point

 Direct

De toerist …

Inspiratie

Opzoeken

Planning

BoekenOnderweg

Ter 
plaatse

Delen
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Je eigen logiessite

 Heeft een uitgekiende inhoud en vorm

 Staat hoog in de zoekresultaten

 Is actueel, dynamisch en nodigt uit tot exploratie

 Speelt in op de verwachtingen van de potentiële klant

 Voorziet in online boeken

 Heeft een dynamische webmaster

 Nodigt uit tot doorverwijzing door andere sites

 Kan makkelijk gemonitord en bijgestuurd worden

Website review Tips

1. Waarom bouw ik deze website?

2. Wie bezoekt de website?

3. Waar is de inhoud?

4. Welke keywords zijn belangrijk voor de zoekmachines?

5. Wie ben ik?

6. Ben ik bereid te investeren nadat de site operationeel is?

7. Wat doen mijn concurrenten?

8. Hoe doet mijn site het?

Tips

Tool
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Optimaliseer je website

 Boekingsmodule 

 Gebruik audiovisuele middelen

 Pas aan aan behoeften doelgroep (aanbod, taal, prijs, …)

 SEO

SEO Tips

1. Schrijf  relevante, authentieke inhoud

2. Voeg relevante pagina titels en meta-descriptions toe aan elke pagina

3. Meta-keywords zijn onbelangrijk(er) geworden

4. Gebruik URL’s met tekst (keywords) i.p.v. vreemde characters, cijfers of  sessie ID’s

5. Navigatie via tekst of  zoekmachinevriendelijke technologie 

(dus geen grafische buttons of  JavaScript)

6. Een XML sitemap verzekert dat alle inhoud gevonden wordt

7. Voorzie Anchor Text met klikbare links en beschrijf  de link met relevante keywords

8. Geef  beelden een relevante naam en voeg in de html code een Alt tag toe.

9. Optimaliseer voor de zoektermen en woordenschat van uw doelgroep 

10.Voorzie inbound en outbound links.

Tips
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Hoe goed ken je je klanten?

 Vraag het hen !

 Vertrekkend van vaste gegevens bij boeking

 naam, geboortedatum, aantal gasten, datum boeking, …

 Noteer gegevens bij elke boeking, bezoek, contact, …

 Laat hen hun verblijf evalueren

 Evalueer de gegevens regelmatig en pas je aanbod, site aan

Basis voor de juiste selectie van potentiële klanten is 

de kennis van je klant
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Registreer het profiel
en gedrag van je klant…

Tool
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Hou dit punctueel bij…
Klantenkennis is je kapitaal !

Tool
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In 2011 is een logieswebsite voorzien van 
een online reservatiesysteem

Voor uw klanten
 Reserveren (uiteraard)

 Mobiel boekingsmogelijkheden

 Veilige betaling via vb. Ogone

 Integratie in en met uw website

 Ook qua taal

 Bijkomende diensten

 Call center faciliteiten

 Channel manager / GDS connectie

Voor u
 Beheer accommodatie, boekingen en prijzen

 Uitgebreide rapportering

 Veiligheid van data en dataverkeer

 CRM mogelijkheden

 Aanbieden additionele diensten

 Integratie met andere IT-toepassingen

Duidelijke afspraken maken

Keuze maken

Evalueren van de verschillende
systemen

In kaart brengen van uw behoeften

Spreken met collega-
logiesuitbaters
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De systemen evalueren op volgende criteria…

Is het systeem geschikt voor de grootte van uw accommodaties (# kamers) ?

Kan het systeem “meegroeien” met mijn accommodatie?

Geschikt voor uw type accommodatie? B&B, hotel, appartement, vakantiepark, …

Van wanneer is de software release? Welk type applicatie ? (vb. cloud, SaaS)

Zijn online reservatie én (veilige) betaling mogelijk?

Kan je verschillende kamertypes aanbieden of andere (bijkomende) diensten?

Bestaat de mogelijkheid om reservatie online te annuleren of te wijzigen?

Bestaat de mogelijkheid om reservatie via mobile applicatie te doen?

Is het mogelijk om boeking „op aanvraag‟ te maken? 

Kan je  verkoopsstatistieken makkelijk en snel opvragen?

Kan ik gegevens exporteren in bv Excel formaat? Is CRM mogelijk?

Is er integratie met online verkoopskanalen aanwezig (en dewelke)?

Is de software compatibel met en integreerbaar in mijn site?

Is het data verkeer beveiligd?

Prijs

Service

Voorwaarden

Connectiviteit

Referenties

Demo
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De systemen evalueren op volgende criteria…

Belang <Systeem 1> <Systeem 2> <Systeem 3> <Systeem 4>

Evaluatie criterium Evaluatie Score Evaluatie Score Evaluatie Score Evaluatie Score

Score 1-5 Score 0-1 Score 0-1 Score 0-1 Score 0-1

Is het systeem geschikt voor de grootte van uw accommodaties (# kamers) ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Kan het systeem “meegroeien” met mijn accommodatie? 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschikt voor uw type accommodatie? B&B, hotel, appartement, vakantiepark 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Van wanneer is de software release? Welk type applicatie ? (vb. cloud, SaaS) 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Zijn online reservatie én (veilige) betaling mogelijk? 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Kan je verschillende kamertypes aanbieden of andere (bijkomende) diensten? 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Bestaat de mogelijkheid om reservatie online te annuleren of te wijzigen? 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Bestaat de mogelijkheid om reservatie via mobile applicatie te doen? 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Is het mogelijk om boeking „op aanvraag‟ te maken? 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Kan je  verkoopsstatistieken makkelijk en snel opvragen? 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Kan ik gegevens exporteren in bv Excel formaat? Is CRM mogelijk? 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Is er integratie met online verkoopskanalen aanwezig (en dewelke)? 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Is de software compatibel met en integreerbaar in mijn site? 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Is het data verkeer beveiligd? 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Connectiviteit met andere software (Outlook, CRM, facturatie, …) 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Criterium x 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Criterium y 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Criterium z 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Kost commissie per boeking € - € - € - € -

Kost vast per boeking € - € - € - € -

Prijs per jaar € - € - € - € -

Totale Score 0 0 0 0

Tool
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Hoe zorg ik voor een groot en efficiënt bereik?

 Welke zijn de meest geschikte kanalen?

 Welke kanalen zijn er?

 Welke diensten bieden ze?

 Wat kost me dit?

 Hoe organiseer ik dit allemaal?

Inspiratie

Opzoeken

Planning

BoekenOnderweg

Ter 
plaatse

Delen
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Corporate travel

Search & Meta-search

OTA

Destination sites Social media

GDS Booking engines

Portal & travel research

Tips

http://www.amadeus.net/plnext/meb/HomePageDispatcher.action?SITE=BCEUBCEU&LANGUAGE=GB
http://www.kayak.com/hotels
http://www.weekendesk.be/nl/
http://www.hrs.com/web3/showHomepage.do;jsessionid=18FDC2D95D38110BC6746A0E576C6F51.2-1?clientId=bmxfX05FWFQ-&cid=2-1&activity=show
http://www.weekendhotel.nl/nl/home
http://www.tripit.com/
http://www.jetair.be/home
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.carlsonwagonlit.de/export/sites/cwt/de/countries/de/gallery/cwt_standardlogo.jpg&imgrefurl=http://www.carlsonwagonlit.de/en/countries/de/news/press_kit.html&usg=__uTGL3-L-HjlUBqepSm7pjXRJI-U=&h=653&w=826&sz=57&hl=nl&start=2&sig2=n6xqPSqYly7PoecD66coaA&um=1&tbnid=v0_PWDTqiU3MsM:&tbnh=114&tbnw=144&prev=/images?q=cwt&hl=nl&rlz=1T4SKPB_nlBE309BE309&um=1&ei=PGTkSvTyEsP3-Aa9x7yzCw
http://www.connections.be/nl/index.shtml
http://www.hasselt.be/nl/0/homepage/index.html
http://www.gogobot.com/
http://www.logismanager.nl/secure-hotel-bookings/index.asp?taal=en
http://www.sabrehospitality.com/
http://www.zurichsystems.com/index.php
http://www.verticalbooking.com/nl/index.htm
http://www.planyo.com/
http://www.supersaas.com/
http://www.resavenue.com/index_resav.jsp
http://www.yourbooking.com/index.php
http://www.virtualtourist.com/
http://www.frommers.com/
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Online kanalen
Hoe begin je er aan?

 Meet je communicatie prestaties (online / offline)

 Via welke kanalen gebeurt het nu en wat zijn de resultaten?

 Evalueer de resultaten en breng in kaart waarom

 Waarom haal je deze resultaten?

 Op welke functies kan je beter scoren?

 (Her)definieer je strategie op vlak van

 Doelgroep - Aanbod

 Prijs – Kosten

 Definieer welke kanalen best geschikt zijn om je resultaten 

te verbeteren en je strategie te implementeren

 Link zoveel mogelijk door naar je eigen site

 Kies voor partnerships

 Implementeer deze aanpak

 Vraag offertes, vergelijk, maak afspraken

 Controleer de resultaten

Tips
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Distributie-omgeving

Hote
l

Hot
el

Hot
el

Hot
el

Hot
el

Hotel

Central Reservation System (CRS)

Pegasus – Switch                                   ODD               

Global Distribution Systems (GDS)

Online Travel 
Agencies

merchant en opaque

Hot
el

Tr, Agencies
Mega TMC, Consortia 

en individueel

Boeker / Gast

Online Travel 
Agencies

Logies 

Online Travel 
Agencies

Tr.Agencies
meestal individueel

D
i
r
e
c
t

c
o
n
t
a
c
t

tel

Offline 
intermediairs

Wholesalers of
incoming tour 

operators

Hot
el

Tour operators

Channel 
Manager

€ 4,75

€ 5,00/ € 5,50/ € 8,00

8 of 
10%

8 of 
10%

20 tot 
30%

€ 4,00

9 tot 
30%

10 tot 
25%

10 tot 
12%

10 tot 
12%

10 tot 
12%

(Meta) (Travel) search / Social Media

30 tot 
65%

Eigen 
website

Tussen de 10% 
en de 30% 
commissie 

kosten

Eigen 
website

http://www.hotwire.com/
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://franzine.nl/gfx03/logo_toerkoop01a.jpg&imgrefurl=http://franzine.nl/2003/26.html&usg=__tmHiV40LIqPJQ03RhTk5xacdLrs=&h=39&w=150&sz=4&hl=nl&start=4&sig2=pUknR-FXLaaxTwGndx859A&um=1&tbnid=cYY5ND1QCqd-RM:&tbnh=25&tbnw=96&prev=/images?q=toerkoop+logo&hl=nl&rlz=1T4ADBR_nlNL310NL310&um=1&ei=pwgFS73EH4WL4QalkKDaCw
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.thasa.co.za/icons/icon_gta_clear.gif&imgrefurl=http://www.thasa.co.za/&usg=__iYLv9ajIhSWeytdQmos5GBU8U0M=&h=50&w=127&sz=4&hl=nl&start=2&sig2=qvGtfmW1ilRsK6dRIqBtEA&um=1&tbnid=P7AWd10N71qakM:&tbnh=35&tbnw=90&prev=/images?q=gullivers+travel+associateslogo&hl=nl&rlz=1T4ADBR_nlNL310NL310&um=1&ei=GwgFS-nwFdGC4QaissnJCw
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.carlsonwagonlit.ch/export/sites/cwt/en/countries/de/gallery/cwt_logo_quer_xl.jpg&imgrefurl=http://www.carlsonwagonlit.ch/en/countries/ch/news/press_kit.html&usg=__2fr6dlWg4--v8k2BTdIurwePBGA=&h=401&w=1646&sz=156&hl=nl&start=1&sig2=JMw5Nlcb5neYCvQiQBAA5w&tbnid=T4YXC8tzgdoTJM:&tbnh=37&tbnw=150&prev=/images?q=cwt+logo&gbv=2&hl=nl&ei=XwYFS8uCF8P14Abx4Jy_Cw
http://travelnow.com/index.jsp?cid=1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.epinions.com/images/opti/16/85/websWeb_ServicesAllMerchantsOrbitz1-resized200.gif&imgrefurl=http://www.epinions.com/content_64390925956&usg=__eZQ3L_domLIOf1BXxBdud7NxiiA=&h=200&w=200&sz=2&hl=nl&start=8&sig2=o8yWG0-YBanTR-xa9yLkvA&tbnid=qzMct8m1SFQ3ZM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=orbitz&gbv=2&hl=nl&ei=bAQFS6rlBMiD4QbW7tTRCw
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.terrapass.com/images/blogposts/expedia.gif&imgrefurl=http://www.terrapass.com/blog/posts/terrapass-launc&usg=__YcOhUFzWsq8HB2PsLa4BXZLWz_M=&h=181&w=181&sz=4&hl=nl&start=2&sig2=SJ5FEAVkgnRaieNmPqESWQ&um=1&tbnid=iI8VI_NciXLmgM:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/images?q=expedia&hl=nl&rlz=1T4ADBR_nlNL310NL310&um=1&ei=uQIFS_azKIa64Qa7qsWfBA
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.innspireconference.com/res/docs/Booking.com Logo.JPG&imgrefurl=http://www.innspireconference.com/&usg=__i4DKZjMeLsumxYRxpbcD4oh62zo=&h=617&w=1607&sz=199&hl=nl&start=1&sig2=5mWWNgLRsL8EexDccQ25-w&um=1&tbnid=fNHQbuEHEmFe2M:&tbnh=58&tbnw=150&prev=/images?q=booking.com&hl=nl&rlz=1T4ADBR_nlNL310NL310&um=1&ei=6wIFS6e8Fo2e4QaOkuzJCw
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bungalows.nl/themes/default/images/logo_weekendjeweg.gif&imgrefurl=http://www.bungalows.nl/hotels/&usg=__PBm7-FN_Y5LnP73lo7bHSpuGZRc=&h=52&w=200&sz=2&hl=nl&start=8&sig2=gJaIEi1tsSZd0wRgsuqR8A&tbnid=TWFQhxHK2wzWIM:&tbnh=27&tbnw=104&prev=/images?q=weekendjeweg.nl&gbv=2&hl=nl&ei=DQMFS5_9H9CF4Qbm2ZjQCw
http://www.priceline.com/
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.natural-pr.com/images/logo_clients/logo_transhotel.jpg&imgrefurl=http://www.natural-pr.com/clients_list_en.htm&usg=__0L_S6Z1KXapqsgt8S-BhODhIvno=&h=99&w=100&sz=5&hl=nl&start=3&sig2=vb6QcjQgEhqbUDHQXZLqAA&um=1&tbnid=hwlfZZD-b6QmNM:&tbnh=81&tbnw=82&prev=/images?q=transhotel&hl=nl&rlz=1T4ADBR_nlNL310NL310&um=1&ei=4wgFS5fCKIq04Qaf-dHTCw
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://friendsandfamily.jetsetjapan.com/images/logos/logo-miki-travel.gif&imgrefurl=http://friendsandfamily.jetsetjapan.com/service-uk.html&usg=__rTLZ6jQS_qyaYAOZLMW6f0t3Tj4=&h=100&w=238&sz=4&hl=nl&start=1&sig2=svXgvZDId1adcAXDLDGhgg&um=1&tbnid=1zPvxYsV93NFkM:&tbnh=46&tbnw=109&prev=/images?q=miki+travel&hl=nl&rlz=1T4ADBR_nlNL310NL310&um=1&ei=AwkFS9_mA9Kt4Qa9zN3ZCw
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.worldcongress.nl/Media/RAI-Hotel.gif&imgrefurl=http://www.worldcongress.nl/en/contact/&usg=__-VYI_NrXwqkp2a-_CK-0u1aQBTs=&h=60&w=150&sz=6&hl=nl&start=5&sig2=Dg_bUy5sW37CRb2jw6MSgw&um=1&tbnid=E5P0ZdPjbAFZFM:&tbnh=38&tbnw=96&prev=/images?q=rai+hotelservice+logo&hl=nl&rlz=1T4ADBR_nlNL310NL310&sa=G&um=1&ei=8ZEPS4rtGcT84AbXzqXuAw
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.denhartogadviseurs.nl/images/vrijuit.gif&imgrefurl=http://www.denhartogadviseurs.nl/portfolio.asp?id=15&usg=__ijQlZJqic8K-DGsgqOAPAoq7MHk=&h=183&w=198&sz=4&hl=nl&start=2&itbs=1&tbnid=wVpwr5mrEHs5JM:&tbnh=96&tbnw=104&prev=/images?q=vrij+uit&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.voetbalrotterdam.nl/feyenoord100jaar/images/stories/kras.jpg&imgrefurl=http://www.voetbalrotterdam.nl/feyenoord100jaar/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=28&limitstart=28&usg=__9iu5RCPXtAXWAEa4Fc0HuaoRvyg=&h=354&w=981&sz=49&hl=nl&start=1&itbs=1&tbnid=W796Gmp9LsBkGM:&tbnh=54&tbnw=149&prev=/images?q=kras&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.barierre.nl/images/youtube.gif&imgrefurl=http://www.barierre.nl/demo.htm&usg=__t33DGJjaPU2h2sYuQ8fcLhpX4co=&h=274&w=640&sz=12&hl=nl&start=3&itbs=1&tbnid=I455P1TnKSUmcM:&tbnh=59&tbnw=137&prev=/images?q=youtube&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://i.zdnet.com/blogs/twitter_logo.png&imgrefurl=http://www.stadsradiodelft.nl/&usg=__h_5uen5qXTpDpy5ApBfouk_fDVo=&h=256&w=256&sz=27&hl=nl&start=4&itbs=1&tbnid=FbMT-lNSzauZsM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=twitter&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
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Online kanalen
Hoe begin je er aan?

Raakpunten Periode meeting

Type Kanaal Link
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Website eigen site www.mijnsite.oo P (P) P P (P) P (P) P 1 100%Vast € 1.250 1/01/2011 31/12/2011 365 6542 6542 6542 185 € 0,19 € 0,19 € 6,76

Website Review www.tripadvisor.com P (P) P P P 4 60%Commissie € 250 1/01/2011 31/12/2011 365 258639 1245 245 25 € 0,00 € 1,02 € 10,00

Website Plannen www.expedia.be (P) P P P (P) 4 40%Commissie € 375 1/01/2011 31/12/2011 365 258639 1245 245 25 € 0,00 € 1,53 € 15,00

Website Plannen www.bedandbreakfast.eu P P P P P P 3 70%Vast € 58,8 1/01/2011 31/12/2011 365 56489 458 180 30 € 0,00 € 0,33 € 1,96

Tool

http://www.mijnsite.oo/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.expedia.be/
http://www.bedandbreakfast.eu/
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Online kanalen
Maak gebruik van hun kracht

 Sluit de verschillende kanalen op mekaar aan

 Kruisverwijzing of integratie waar mogelijk of nodig

 Maak maximaal gebruik van de mogelijkheden die elk kanaal 

biedt

 Hou de toerist zo veel mogelijk binnen 1 kanaal

 Met zo weinig mogelijk klikken

 Probeer de toerist de weg inspiratie tot boeken af te laten 

leggen

 Wees consistent met je positionering, je verhaal, je inhoud

 Inspiratie en informatie

 Link steeds door naar je eigen site (waar mogelijk)

Tips
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Online kanalen
Meten is weten

 Meet de efficiëntie van elk kanaal

 Bepaal vooraf wat je doel is en wat succes is

 Evalueer de resultaten tegenover succes

 Waarom heb je het doel gehaald of niet?

 Wat kan je verbeteren? 

 Pas je beleid aan zodat je de doelstellingen kan halen

Tips



En nu is het aan u.

Succes !

http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=2260&vg_lang=NL
http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=13106


Backup

http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=2260&vg_lang=NL
http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=13106
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Enorme groei in internet penetratie
In EU zijn meer dan 338 miljoen surfers online…

Europese Unie Bevolking
Internet 

gebruikers

Internet 

penetratie

groei internet 

gebruikers

( 2011 inschatting ) (Maart 2011) (% bevolking) (2000-2011)

België 10.431.477 8.113.200 78% 306 %

Frankrijk 62.102.719 45.262.000 70% 432%

Duitsland 81.471.834 65.125.000 80% 171%

Nederland 16.847.007 14.872.200 88% 281%

UK 62.698.362 51.442.100 82% 234%

Europese Unie 502.748.071 338.420.555 67% 259%

Source: www.internetworldstats.com March 31, 2011

http://www.internetworldstats.com/
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Die zich in toenemend mate informeren via het net…
 Internetgebruik blijft stijgen.

 2010: 476 Mio surfers in Europa =  43 x de Belgische 

bevolking

 Reisinformatie (boekingen, bestemmingen, transport, …) 

wordt gebruikt door 45% van alle internetgebruikers in 

Europa

Source: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism – report Wave 3
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Niet enkel om te kijken of  informeren, 
maar ook om te boeken…

Source: Ipsos Public Affairs / Europ Assistance – Barometer on Europeans‟ Holidays– 2011 Report

 Reservaties voor vervoer, hotels, …in toenemende mate via 

internet
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Reistrends 2010…

Er wordt nog flink gereisd

 73% van EU inwoners heeft gereisd (privé, business)

 32%: vakantie + korte reis

 24%: vakantie (en geen korte reis)

 12%: korte reis (en geen vakantie reis)

 Reis frequentie 2010

 24%: 1 reis

 21%: 2 reizen

 16%: 3 reizen

 17%: 4-5 reizen

 20%: >5 reizen

 Financiën dé belangrijkste reden om niet op reis te gaan

Source: Survey on the attitude of Europeans towards tourisme – Analytical report Wave 3 – March 2011
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Reistrends 2010…

Vooral door jongeren en hoogopgeleiden

 44% gebruikt auto of motorfiets als transport, 39% vliegtuig

 80% van 15-24 jarigen heeft gereisd vs 64% van >54 jarigen

 80% van hoogopgeleiden of zelfstandigen heeft gereisd vs 

64% van de laagopgeleiden

Source: Survey on the attitude of Europeans towards tourisme – Analytical report Wave 3 – March 2011
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Reistrends 2010…

 Meer en meer (70-80%) reizigers organiseren de vakantie zelf, 

vooral in nieuwe markten (Turkije, Ijsland, Kroatië, Roemenië, 

Hongarije, Letland, Griekenland, Litouwen, Polen)

 14% boekt tickets en accomodatie via reisbureau

 10% boekt all-in toer of verblijf via reisbureau

 13% boekt all-in toer of verblijf via internet

Source: Survey on the attitude of Europeans towards tourisme – Analytical report Wave 3 – March 2011
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Reistrends 2010…

 Doel van de reis

 Variaties over de landen heen

Source: Survey on the attitude of Europeans towards tourisme – Analytical report Wave 3 – March 2011
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De behoeften van reizigers veranderen snel…
Bent u mee?

 Toename in online zoeken biedt mogelijkheden…

Source: Frommers‟ unlimited – 2011 Digital travel content and user experience survey
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De behoeften van reizigers veranderen snel…
Bent u mee?

 En zoeken niet enkel op prijs bij het kiezen van een 

bestemming…

Source: Frommers‟ unlimited – 2011 Digital travel content and user experience survey
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De behoeften van reizigers veranderen snel…
Bent u mee?

 Sightseeing is dé reden waarvoor de bestemming gekozen 

werd (privé-reis)

Source: Travelport – The well conected traveller 2010
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De behoeften van reizigers veranderen snel…
Bent u mee?

 Heel wat reizigers raadplegen meer dan 3 websites …

Source: Travelport – The well conected traveller 2010
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De behoeften van reizigers veranderen snel…
Bent u mee?

 U kan waardevolle informatie toevoegen

Source: Travelport – The well conected traveller 2010
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De behoeften van reizigers veranderen snel…
Bent u mee?

 Less is more. Ook voor informatie?

Source: Travelport – The well conected traveller 2010
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De behoeften van reizigers veranderen snel…
Bent u mee?

 Less is more. Ook voor informatie?

Source: Travelport – The well conected traveller 2010
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De behoeften van reizigers veranderen snel…
Bent u mee?

 Wat zoeken ze dan wel bij het plannen?

Source: Frommers‟ unlimited – 2011 Digital travel content and user experience survey
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De behoeften van reizigers veranderen snel…
Bent u mee?

 En ze verwachten evenveel informatie voor ze vertrekken…

Source: Frommers‟ unlimited – 2011 Digital travel content and user experience survey
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De behoeften van reizigers veranderen snel…
Bent u mee?

 Het stopt niet na de reis…

Source: Frommers‟ unlimited – 2011 Digital travel content and user experience survey
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Hoe werkt het allemaal…

 Schema met verschillende online modules en hoe die geïntegreerd 

samenwerken

PMS
Booking

Engine

Service

Providers

Website

e-Mobile

Social

media

Travel 

portal

Channel 

manager

GDS

Source: www.aboutourism.com
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Grote GDS-spelers zijn omnipresent…

Consumer travel services

 Differentiatie van de verschillende merken op vlak van

 Doelgroep of  geografie

 Activiteit

http://www.travelocity.com/
http://www.getthere.com/
http://www.trams.com/
http://www.travelguru.com/
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Grote spelers omnipresent…

Travel content - Media Travel transactions B2B Services

 Ander voorbeeld

http://www.airfarewatchdog.com/
http://www.bookingbuddy.com/
http://www.cruisecritic.com/
http://familyvacationcritic.com/
http://www.flipkey.com/
http://www.holidaylettings.co.uk/advertise-my-holiday-home/?gclid=CIjboIuVs6YCFYnd4AodtRebmg
http://www.holidaywatchdog.com/
http://www.independenttraveler.com/
http://www.onetime.com/
http://www.seatguru.com/
http://www.smartertravel.com/
http://www.travellibrary.com/
http://www.travelpod.com/
http://www.virtualtourist.com/
http://www.expedia.com/
http://www.hotels.com/
http://www.egencia.com/
http://www.hotwire.com/
http://www.travel-ticker.com/
http://www.carrentals.com/
http://www.elong.net/
http://www.venere.com/
http://www.classicvacations.com/
http://www.expedia.com/daily/highlights/local_expert_desk/default.asp
http://www.cruiseshipcenters.com/
http://www.sniqueaway.com/
http://expediaaffiliate.com/
http://www.egencia.com/
http://www.advertising.expedia.com/en-us/Pages/default.aspx
http://www.tripadvisor.com/pages/about_us.html
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Grote spelers omnipresent…

Consumer travel services

 Ander voorbeeld

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Priceline.com_logo.svg
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Grote spelers omnipresent…

Consumer travel services

 Ander voorbeeld


