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→ Waarom is het belangrijk om ook de kids een volwaardige beleving aan te bieden?

→ Samenwerking met Toerisme Mechelen

→ Speciale arrangementen

→ Wie is onze doelgroep en waarom komen ze (terug)?

→ Hoe pakken we de dagelijkse werking aan?

Inhoud
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Waarom is het belangrijk om ook de kids een volwaardige
beleving aan te bieden?

→ Gelukkige kinderen = gelukkige ouders

→ Kids worden groot -> klanten van morgen

→ Een kind = een volwaardige klant

Samenwerking met Toerisme Mechelen

→ ‘Mechelen Kinderstad’: veel aandacht voor gezinnen met kinderen

→ een kind is een volwaardige medeburger

→ Mascotte Rommy Rombouts

→ ‘Kinderen zijn Koning’ – Gezinsvriendelijke horeca herkenbaar aan ‘Rommy Rombouts’

→ 3 belangrijke trekpleisters:

- Planckendael

- Speelgoedmuseum

- Technopolis



6/12/2018

3

Speciale arrangementen

→ (B)engeltjes in de Kerk arrangement v.a. € 169 

- Kiekeboestrip

- Playmobilsetje

- Kids mocktail in de bar

- Rugzakje van Rommy Rombouts

- Kinderontbijt met kinderchampagne

- Wii lounge in een zaaltje

→ Zotte Zomervoordelen

- Met boottocht

→ Christmas special 

- Aangepast menu voor kinderen

→ Charming Winternights

- Tickets voor de schaatsbaan

Wie is onze doelgroep en waarom komen ze terug?

→ Gezinnen met kinderen

→ Ook zonder arrangement extra aandacht voor kinderen:

- Kinderontbijt met kinderchampagne

- Communicerende kamers

- Beertjessleutelhanger

- Snoepje van de receptionisten

→ Voor de kinderen in de buurt:

- Zoete Zonde (Sinterklaaseditie 2 dec.)

- Hallo Heihoeksfeest

- Conservatorium concerten
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Hoe pakken we de dagelijkse werking aan?

→ Dagelijkse monitoring: wie zijn onze gasten?

→ Alle “specials” worden tijdens de ochtendmeeting besproken met alle betrokken departementen.

→ F&B departement zorgt dat alle amenities op de kamer staan

→ HK zorgt voor de extra bedden, pantoffeltjes, badproducten, etc

→ We zijn klaar om ook de kids als VIP’s te verwelkomen

Een tevreden klant deelt zijn ervaringen
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Vragen?


