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Inleiding
Deze paper is geschreven in het kader van onze opleiding Toerisme en Recreatiemanagement in
samenwerking met Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van West-Vlaanderen
(BAAV).
“Ruhr in the picture”. Dit is de titel van onze reis. We vinden het belangrijk om het ruhrgebied en zijn
prachtige locaties extra in de kijker te zetten. Daarom hebben wij gekozen voor een reis met als thema
fotografie. We hebben voor onze reis ook een slogan ontworpen die nog duidelijker inspeelt op het
thema fotografie. Die slogan is geworden: ‘Het Ruhrgebied door de lens.’
We vinden het belangrijk dat mensen met een interesse in fotografie hun hobby verder kunnen
ontplooien op een andere, unieke locatie. We vertrekken met een groep van 22 personen naar het
Ruhrgebied van donderdag 21 juni 2018 tot en met maandag 25 juni 2018. De groep bestaat dus uit
22 personen plus een reisleider en de chauffeur. We zouden opteren voor een reisleider die zelf ook
gefascineerd is door fotografie. Hij kan de workshops begeleiden en de groep helpen bij het maken
van foto’s. Dit bespreken we verder bij het onderdeel ‘Reisleiding’.
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Doelgroep
De titel van ons project luidt als volgt: “Ruhr in the picture”, met als slogan: “Het Ruhrgebied door de
lens”. Onder onze doelgroep vallen studenten/jongeren die geïnteresseerd zijn in fotografie. Tijdens
onze reis krijgen de deelnemers de kans om zich verder te ontwikkelen en te verdiepen op vlak van
fotografie. Zowel amateurfotografen als verder gevorderde fotografen zijn welkom. Het Ruhrgebied
staat bekend om zijn industriële sites en deze zullen we gebruiken als schitterende fotolocaties. Om
de groepssfeer te bevorderen, zullen we elke dag de mooiste en leukste foto’s selecteren en deze ’s
avonds in groep bekijken. Op het einde van de reis delen we een fotoboekje uit met de mooiste foto’s,
zo blijven de herinneringen leven.
Onze doelgroep concreet: wij richten op ons jongvolwassenen die al afgestudeerd zijn en reeds
werkende zijn. De leeftijd van onze doelgroep is tussen de 21 en 27 jaar. Omdat fotografie een dure
hobby kan zijn, richten we ons op mensen met een bepaalde functie en een iets hoger budget. Het zou
natuurlijk ideaal zijn moesten onze reizigers door hun werk of vrije tijd al een feeling met fotografie
hebben, maar onze reis staat voor iedereen open. Reizigers kunnen hun eigen fototoestel meenemen
of een toestel lenen. Uit ervaring weten we dat het soms enige tijd kan duren vooraleer je alle functies
van een toestel goed kent. Als de fotografen een eigen fototoestel kunnen meenemen, kunnen we
meteen beginnen aan het nemen van unieke foto’s.
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Touringcar
Voor de verplaatsing tijdens de reis zal er gebruik gemaakt worden van een normale touringcar die
beschikt over tv-schermen, een toilet en airconditioning.
Tijdens de heenrit zullen de reizigers de kans krijgen om zichzelf voor te stellen en hun voorbije
ervaringen met fotografie met de groep te delen. Daarnaast maakt de reisleider de passagiers alvast
warm voor een reis die volledig in het teken zal staan van hun gezamenlijke passie. Hij zal het
reisprogramma namelijk van dag tot dag overlopen en ook de praktische zaken meedelen. Wanneer
de groep zich verplaatst van site naar site, kan iedereen elkaars foto’s bewonderen terwijl deze op één
van de tv-schermen vertoond worden. Dat is meteen ook een zeer goede manier om de verschillende
competenties van elkaar te leren kennen.
Een VIP-autocar biedt volgens ons niet echt een meerwaarde aan deze reis. Een gewone touringcar
beschikt ook over alle mogelijkheden om de groep een perfecte totaalervaring te bieden die volledig
in het teken staat van fotografie.

Reisleiding
In onze prijszetting die u later in dit document terugvindt, zal u zien dat we een reisleider inbegrepen
hebben in onze kosten. De reisleider neemt ook aan alle activiteiten deel. Als reisgids zouden we graag
werken met iemand die zelf in de branche van fotografie zit. Deze persoon zou dan ook diegene zijn
die de workshop over fotograferen de eerste dag organiseert. De reisleider wordt dus ook het
aanspreekpunt tijdens deze reis. De reisleider zal de reizigers helpen bij de fotografie activiteiten. Hij
of zij weet perfect hoe een voortreffelijke foto gemaakt kan worden.
De reisleider/fotograaf reist volledig gratis mee.
Zijn hotel, ontbijt en alle activiteiten zijn
inbegrepen. Er wordt €20 per maaltijd voorzien.
In onze prijsberekening hebben we een kost van
€125/dag ingecalculeerd voor de reisleider.
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Hotel
Vienna House Easy Castrop-Rauxel
“Midden in het groene hart van het unieke Duitse Ruhrgebied ligt het magnifieke
Vienna House Easy Castrop-Rauxel. Ervaar de passie van de Dortmundse
voetbalfans. Beleef het kloppend hart van het industriële centrum van Duitsland.
En ontmoet enkele van de vriendelijkste en meest gastvrije mensen van
Duitsland, te beginnen met het hotelteam.”
Als overnachting kiezen we voor het Vienna House Easy hotel in Castrop-Rauxel. Dit hotel combineert
een eerder authentiek karakter met een tintje luxe. Zowel de buitenkant van het hotel als het interieur
is een streling voor het oog, wat fotografieliefhebbers zeker zullen appreciëren. Dit prachtige hotel is
gesitueerd in een rustige omgeving, binnen het zeer fotogenieke, industriële centrum van Duitsland.
Dit is waarom we denken dat dit hotel optimaal zal aansluiten bij onze doelgroep. Daarnaast ligt de
bruisende stad Dortmund dichtbij. Tot slot is het hotel al te boeken voor een bijzonder redelijke prijs
van €53 per persoon per nacht, wat ideaal is voor beginnende werknemers.
Vienna House Easy Castrop-Rauxel
Dortmunder Strasse 55
44575 Castrop Rauxel
Germany
Tel: +49 2305 301 0
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Praktisch reisprogramma
DONDERDAG:
7:30

vertrek met autocar: uiteenzetting van de fotograaf op de autocar

11:30

aankomst in hotel, inchecken in hotel

13:00

lunch inrestaurant ‘Die Kokerei’ (niet inbegrepen in prijs)

15:00

workshop fototechnieken in Zolverein Koolmijn in Essen

18:00

aankomst in hotel, installeren en opfrissen op kamer

19:30

diner in het hotel
vrije avond

VRIJDAG:
9:00

ontbijt

10:30

museum Folkwang Essen

13:00

lunch in gezellig restaurant Zur Klusse à mogelijkheid tot buiten eten

15:00

Villa Hügel Essen

18:30

avondactiviteit Landschaftspark Duisburg

20:00

te voet naar restaurant Hauptshaltshaus

22:00

te voet naar lichtshow in Landschaftspark Duisburg

23:00

terug naar hotel met de autocar

ZATERDAG:
9:00

ontbijt

10:30

tentoonstelling in Gasometer in Oberhausen

13:00

lunch in Restaurant International in Oberhausen

14:30

escape games in Ruhr Escape in Oberhausen

16:00

ontspannen in de buurt CentrO (shopping buurt, eventueel bezoek Sea Life à niet
inbegrepen)

19:30

diner in stijlvol restaurant Hackbarth’s in Oberhausen (een ruim aanbod aan haute
cuisine in combinatie met een uitgebreide wijnkaart)

21:00

avondactiviteit: te voet naar de beroemde brug ‘Slinky Springs to Fame’(fotografie) +
vrije tijd in het centrum van Oberhausen

22:30

terug naar hotel met de autocar
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ZONDAG:
10:00

brunch in het hotel

11:30

rondleiding in de Mijn Zollern

13:00

lunch in restaurant de Pferdestalle

15:30

Centre for International Light Art in Unna

18:30

te voet naar restaurant: avondeten in het Neue Schmiede restaurant in Unna (een
hedendaags restaurant met internationale gerechten)

20:30

avondactiviteit minigolf: Glowing Rooms

22:30

Terug naar hotel met de autocar

MAANDAG:
8:00

ontbijt

10:00

uitchecken uit hotel en bagage verzamelen in de bus

11:30

fotografie van de impressionante Tiger and Turtle Duisburg

13:00

lunch in Wagner am Maeuerchen restaurant in Wuppertal (duurzame en traditionele
eetcultuur)

15:00

uiteenzetting: fotograferen van de Schwebebahn in Wuppertal

17:00

vertrek van Wuppertal naar huis (maaltijd is voorzien op de bus)

21:00

voorziene aankomst in België
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Wervend reisprogramma
DAG 1: DONDERDAG 21 JUNI 2018
WORKSHOP FOTOTECHNIEKEN ZOLLVEREIN KOOLMIJN
Je vertrekt vroeg in de ochtend richting het Ruhrgebied. Een fotograaf van de hoogste plank
neemt je gedurende de hele reis mee op ontdekking. Op de autocar worden al enkele ultieme
tips meegegeven om zo de meest schitterende plaatjes te maken. Voor je van start gaat met
de workshop fototechnieken in de Zollverein Koolmijn, eet je in de bijliggende bistro Die
Kokerei, gekend om zijn bijzondere ligging. Gedurende de workshop leer je onder
begeleiding van de fotograaf hoe je de volgende dagen de mooiste kliekjes kunt maken.

DAG 2: VRIJDAG 22 JUNI 2018
MUSEUM FOLKWANG – VILLA HÜGEL – LANDSCHAFTSPARK
Museum Folkwang toont je vandaag interessante schilderkunst en sculpturen uit de 19e en
20ste eeuw. Niet enkel de inhoud van het museum maar ook de unieke architectuur is een
must om te fotograferen. Je luncht in een gezellig restaurant “Zur Klusse”. Villa Hügel is een
landhuis gebouwd in de neoclassicistische architectuur. Aan de hand van een rondleiding in
de Villa kom je in aanraking met de wonderbaarlijke inrichting. Je eet deze avond in het
moderne restaurant Küpersmühle. Het schijnt dat een wandeling zorgt voor een goede
vertering, ideaal om de wandeling doorheen het Landschaftspark in Duisburg. Daar zullen
we genieten van een uitmuntende lichtshow. Tijd om je camera weer boven te halen en die
op nachtmodus in te stellen.
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DAG 3: ZATERDAG 23 JUNI 2018
GASOMETER OBERHAUSEN – RUHR ESCAPE – SLINKY SPRINGS TO FAME

In het Gasometer in Oberhausen vindt een verrassende tentoonstelling plaats (onderwerp
wordt later bekend gemaakt). Je bezoekt het Gasometer zowel voor de tentoonstelling als
voor de boeiende architectuur van het gebouw zelf. In de namiddag moet je zien te
ontsnappen uit de mysterieuze Escape game “Ruhr Escape”. Nadien krijg je de tijd om enkele
uren te ontspannen in het CentrO, een groot shoppingcenter in Oberhausen. Een bezoek aan
Sea Life is eventueel ook mogelijk (niet in de prijs inbegrepen). Je eet ’s avonds in een stijlvol
restaurant genaamd “Hackbarth’s”, waar er een ruim aanbod aan haute cuisine heerst.
Slinky Springs To Fame is het laatste op het programma omdat het extra betoverend is om
dit ’s avonds te fotograferen.

DAG 4: ZONDAG 24 JUNI 2018
ZOLLERN MIJN – CENTRE FOR INTERNATIONAL LIGHT ART – GLOWING ROOMS

De Zollern Mijn wordt vandaag met het fotografisch oog onderzocht. Je luncht in het
aangrenzende restaurant de Pferdestall. Misschien klinkt het Centre for International Light
Art je nog onbekend in de oren maar na een bezoek ben je wellicht helemaal verkocht! Het
is de ideale locatie om je fotografische kunsten volledig de vrije loop te laten gaan. Het Neue
Schmiede restaurant weet je vanavond te verrassen met smakelijk avondeten. Het is een
hedendaags restaurant waar je geniet van internationale gerechten. Je sluit de avond af met
een op en top avondactiviteit. Een buitengewone minigolf genaamd “glowing rooms”.
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DAG 5: MAANDAG 25 JUNI 2018
TIGER AND TURTLE – SCHWEBEBAHN
De laatste dag gaat van start. Tiger and Turtle, een niet te missen landmark in Duisburg
wanneer het gaat om fotografie. Je krijgt opnieuw de kans om hier je fotografische
vaardigheden te ontplooien. Afsluiten doe je met een laatste uiteenzetting door de
fotograaf. Hij laat je zien hoe je vanuit verschillende perspectieven de Schwebebahn perfect
in beeld kunt brengen. Op de terugweg naar huis kunnen jullie een laatste keer jullie
fotowerken aan elkaar laten zien. Na de reis belonen we iedereen met een fotoboekje waarin
jullie mooiste reiskiekjes verwerkt zitten. Op die manier blijven de herinneringen aan deze
mooie reis verder bestaan.
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Prijszetting
PRIJSZETTING BUS + CHAUFFEUR
Normale autocar tot 33 personen
Verplaatsingskosten heen per km
Verplaatsingskosten terug per km
Verplaatsingskosten ter plaatse per km
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Hotel chauffeur
Maaltijden chauffeur
Parking en péages
Taksen wegen Duitsland
Fooi chauffeur

Prijs
Aantal
Totaal
€ 300,00
5 € 1 500,00
€ 0,85
300 € 255,00
€ 0,85
300 € 255,00
€ 0,85
€ 0,85
€ 0,85
€ 0,85
€ 0,85
€ 53,10
€ 20,00
€ 200,00
19%
€ 25,00

Totaal
Per persoon (berekend op 22 personen)

54
105
86
86
115
4
10
760
5

€ 45,90
€ 89,25
€ 73,10
€ 73,10
€ 97,75
€ 212,40
€ 200,00
€ 200,00
€ 144,40
€ 125,00
€ 3 270,90
€ 148,68

COMPONENTEN VAN HET PRODUCT

KOST

VERVOER
HOTEL
BEZOEKEN
FOTOBOEKJE OP HET EINDE VAN DE REIS
KOST REISLEIDER (VERDEELD OVER DE REIZIGERS)

€148,68
€212,40
€61,80
€15,00
€49,96

TOTALE INKOOPPRIJS
WINSTPERCENTAGE
VERKOOPPRIJS VÓÓR BTW EN VERZEKERING
FINANCIEEL ONVERMOGEN
BTW
VERKOOPPRIJS INCLUSIEF BTW
VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN

€487,84
€58,54
€546,38

VERKOOPPRIJS

12%

2,73%
0,15%

€14,92
€561,30
€0,84
(percentage voor de
beginnende ondernemer)
€562,14

13

Autocar Reis Ruhrgebied Juni 2018

22

aantal deelnemers:

datum van berekening: maandag 4 december 2017

post 1. Kosten per deelnemer
post 1 berekent de individuele kost.
Artikel

Prijs

Aantal

Touringcar (aparte prijsberekening)
Hotel
Workshop in Zolverein
Centre for international lightart
Villa Hugel
Escape Game
Mijn Zollern
Glowing Rooms minigolf
Schwebebahn
Fotoboekje achteraf

€ 53,10
€ 7,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 18,50
€ 3,50
€ 11,00
€ 6,80
€ 15,00

4
1
1
1
1
1
1
1
1

extra info zonder berekening
Subtotaal post 1

Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

148,68
212,40
7,00
10,00
5,00
18,50
3,50
11,00
6,80
15,00

€

437,88

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

212,40
200,00
625,00
7,00
10,00
5,00
18,50
3,50
11,00
6,80

post 2. Kosten voor 1 reisleider
De kosten voor de reisleider zijn te delen door de hele groep
Hotel singlekamer
Maaltijden
Kost reisleider
Workshop in Zolverein
Centre for international lightart
Villa Hugel
Escape Game
Mijn Zollern
Glowing Rooms minigolf
Schwebebahn

€ 53,10
€ 20,00
€ 125,00
€ 7,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 18,50
€ 3,50
€ 11,00
€ 6,80

4
10
5
1
1
1
1
1
1
1

€ 1 099,20

Subtotaal reisleider
Te verdelen over aantal deelnemers:
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Subtotaal post 2

€

49,96

€
€
€

437,88
49,96
487,84

€

546,38

€

561,30

€

562,14

€

569,00

post 3. Eindafrekening per persoon
Subtotaal post 1
Subtotaal post 2
Nettoprijs (Subtotaal 1 + 2)
Winst% op post 3A:

12,00% €

58,54

2,73% €

14,92

0,15% €

0,84

Subtotaal post 3B
BTW% op post 3B:
Subtotaal post 3C
Financieel onvermogen % op post 3C:
Subtotaal post 3D
naar boven afgerond eindtotaal per persoon
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Prijs

Ruhr in the
picture
€569,00 per persoon in dubbel
Inbegrepen in de prijs:
-

Vervoer heen en terug en ter plaatse
met de autocar
Hotel + ontbijt
Workshop Zolverein
Villa Hügel
Escape Game “Ruhr Escape”
Centre for international Lightart
Mijn Zollern
Glowing Rooms Minigolf
Shwebebahn
Fotoboekje

Niet inbegrepen in de prijs:
-

Tentoonstelling in Gasometer
Eventuele bezoek aan Sea Life
Oberhausen
Lunch- en avondmaaltijden
Eigen uitgaven
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Draaiboek
DAG 1 : DONDERDAG 21 JUNI 2018

Uur

Waar

Opmerkingen

7u15

Afspraak Station
Brussel Zuid

Bus vertrek stipt 7u30.
Gelieve ten laatste 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn.

7u30 – 11u30

Busrit

Busrit naar hotel. Animatie en toelichting op bus voorzien. 1 stop voorzien

11u30

Aankomst hotel
« Vienna House
Easy CastropRauxel »

Gegevens
Station Brussel Zuid
Avenue Fonsny 47B
1060 Brussel

Dortmunder Strasse 55
Inchecken hotel

44575 Castrop Rauxel
Germany
Tel: +49 2305 301 0

Kokereiallee 71

12u30

Vertrekken naar
restaurant ‘Die
Kokerei’

45141 Essen
Duitsland
Tel: 0201 830 12 98

13u00 –
14u30

Lunch in
restaurant “Die
Kokerei”

Zie gegevens hierboven.
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Uur

Waar

14u30

Te voet
vertrekken naar
Zollverein
Koolmijn

Opmerkingen

Gegevens

Koolmijn Zollverein

15u – 17u30

Workshop
fotograferen

17u30

Vertrekken naar
hotel

Workshop door de reisleider/fotograaf. Deze toont ons in een korte workshop de
belangrijkste kneepjes van het vak.

Essen
+49 201 246 810

Dortmunder Strasse 55

18u00

Aankomst hotel

Installeren en opfrissen op de kamer

44575 Castrop Rauxel
Germany
Tel: +49 2305 301 0

19u30

Diner op hotel

Na diner heeft iedereen een vrije avond. Men kiest vrij de invulling
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DAG 2: VRIJDAG 22 JUNI 2018

Uur
…-10u00

Waar
Hotel “Vienna House
Easy”

Opmerkingen

Gegevens
Dortmunder Strasse 55

Ontbijten

44575 Castrop Rauxel
Telefoon: +49 2305 3010

30 minuten op de autocar.

10u3011u00

Onderweg naar Museum
Folkwang Essen

11u0013u00

Museum Folkwang Essen

13u0013u10

Onderweg naar
restaurant Zur Kluse

Bezoek aan Museum Folkwang Essen

Museumsplatz 1, 45128 Essen,
Deutschland
Telefoon: +49 201 8845000

10 minuten met de autocar.
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Uur

13u1014u55

Waar

Restaurant “Zur Kluse”

Opmerkingen

Lunchen met de hele groep.

Gegevens

An der Kluse 27B, 45133 Essen,
Deutschland
Telefoon: +49 201 441717
Vrijdag geopend van 11u-22u

5 minuten met de autocar.

14u5515u00

15u0018u00

Onderweg naar Villa
Hügel Essen

Villa Hügel Essen

Bezoek aan Villa Hügel Essen.

Essen-Bredeney , 45133 Essen,
Noord-RijnlandWestfalen, Duitsland
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Uur

Waar

Opmerkingen

Gegevens
Telefoon: +49 201 616290

7 minuten met de autocar.

18u0018u10

18u1020u00

Onderweg naar
Landschaftspark
Duisburg.

Landschaftspark Duisburg

Gezamenlijk bezoek aan het Landschaftspark.

Emscherstraße 71, 47137
Duisburg, Deutschland
Telefoon: +49 203 4291919
24 uur geopend

1 minuut te voet.

20u00

Onderweg naar
restaurant
Hauptshaltshaus
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Uur

Waar

Opmerkingen

Restaurant
Hauptshaltshaus
Duisburg

Gezamenlijk diner.

22u00

Onderweg naar
Landschaftspark Duisburg

1 minuut te voet.

22u0023u00

Landschaftspark Duisburg

Avondactiviteit: lichtshow bewonderen

20u0022u00

Gegevens
Hauptschalthaus GmbH
Emscherstr. 71
47137 Duisburg
Tel. 0203-41799180

40 minuten met de autocar.

23u00

Vertrek naar het hotel

23u40

Aankomst in hotel
“Vienna House Easy”
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DAG 3: ZATERDAG 23 JUNI 2018

Uur
…. – 10u00

Waar
Vienna House Easy

Opmerkingen

Gegevens

Ontbijten

Dortmunder Strasse 55, 44575
Castrop Rauxel, Deutschland +49
2305 301 0 E-Mail

Verplaatsing van het hotel “Vienna House Easy” naar Gasometer Oberhausen

10u0010u30

10u3012u30

Gasometer
Oberhausen

Tentoonstelling + observatie architectuur van gebouw

Verplaatsing van
Oberhausen naar
International

Arenastraße 11
46047 Oberhausen
Tel. +49 0208.850 37 30
Fax. +49 0208.850 37 33
info@gasometer.de

Gasometer
restaurant
Oberhausen

12u3012u45
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Uur
12u4514u15

Waar
Restaurant
International
Oberhausen

Opmerkingen
Lunchen

Gegevens
Helmholtzstraße 108, 46045
Oberhausen
Tel. +49 208 208235

Verplaatsing van restaurant International Oberhausen naar Ruhr Escape
Oberhausen

14u1514u30

14u3015u30

Ruhr Escape
Oberhausen

Escape game

RuhrEscape GmbH
Ruhrallee 12 & Kurfürstenstraße
54
D-45138 Essen
Im Lipperfeld 7B
D-46047 Oberhausen
Telefon: +491575/3424695
E-Mail: info@ruhrescape.de

23

Uur

Waar

Opmerkingen

Gegevens

Verplaatsing van Ruhr Escape Oberhausen naar:
-

CentrO shoppingcenter Oberhausen (te voet)

15u30- +16u00

16u0019u00

-

§ CentrO
shoppingcenter
OF
§ Sea Life
Oberhausen

Shoppen in het CentrO
OF
Sea Life Oberhausen bezoeken
OF
§ Eigen invulling

§
§

Sea Life Oberhausen

CentrO:
Centroallee 1000, 46047
Oberhausen, Duitsland
Tel. +49 208 8282055
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Uur

Waar

Opmerkingen

Gegevens
Sea Life Oberhausen:
Zum Aquarium 1, 46047
Oberhausen, Duitsland
Tel. +49 180 6 66690101

Verplaatsing te voet van het CentrO of Sea Life
Vanaf het CentrO:

19u0019u30

19u3021u00

Vanaf Sea Life:

Hackbarth’s
Oberhausen

Stijlvol dineren

Im Lipperfeld 44, 46047
Oberhausen, Deutschland
info(at)hackbarths.de
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Uur

Waar

Opmerkingen

Gegevens
Tel. 0208 - 22188.

Verplaatsing te voet van Hackbarth’s Oberhausen naar Slinky Springs to Fame

21u0021u15

21u1522u30

Slinky Springs to
Fame

Slinky Springs to Fame fotograferen + vrije tijd in het centrum van
Oberhausen

Slinky Springs to Fame:
Konrad-Adenauer-Allee 46,
46049 Oberhausen, Duitsland

Terugkeer naar het hotel

22u3023u00
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DAG 4: ZONDAG 24 JUNI 2018

Uur Waar
…-10u00

Hotel “Vienna House
Easy”

Opmerkingen

Gegevens
Ontbijten

Verplaatsing van het hotel naar de Zollern mijn. 10 minuten rijden met de
bus

Grubenweg 5
44388 Dortmund
Duitsland

11u0011u10

Tel. 0049 (0)231 6961-111
Fax 0049 (0)231 6961-114
E-mail: zeche-zollern@lwl.org

11u1013u00

Mijn Zollern

13u0014u00

Restaurant
“Pferdestall”

-Rondleiding om 11u30
-Duur : 1u30
-Gelegen aan Mijn Zollern
-Lunchen
Centre for international light art

14u1014u50

Verplaatsing van restaurant “Pferdestal” naar Centre for international light
art.
40 minuten onderweg.

Lindenplatz 1
59423 Unna
Germany
Phone: +49 2303 103 751
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Uur Waar

Opmerkingen

Gegevens
Fax: +49 2303 103 753
info@lichtkunst-unna.de

14u5018u15

Centre for
international light art

-gegidste tour om 15u
-duur: 1u30

Zie gegevens hierboven.

-erna zelfstandig fotograferen
Verplaatsing van “centre for international light art” naar “restaurant Neue
Schmiede Unna”

Breitenbachgelände

-zelfstandig 15 minuten stappen naar restaurant Neue Schmiede in Unna

59423 Unna

Hellweg 31-33

-ze mogen zelf kiezen hoelaat ze naar restaurant gaan

18u1518u30

Fon: 02303 258735
Fon: 0172 5347111
Fax: 02303 82164
E-Mail: info@neueschmie.de
Mi. bis Sa. ab 18 Uhr
ebenfalls vor Feiertage
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Uur Waar
18u3020u00

Opmerkingen

Gegevens

Restaurant Neue
Schmiede Unna

Zie gegevens hierboven.
Verplaatsing van restaurant “Neue Schmiede Unna” naar “Glowing
Rooms” in Dortmund
-28 minuten rijden met de bus

Glowing rooms dortmund
Heiliger Weg 7-9

20u0020u28

44135 Dortmund
+49 231 95487358 (Buchung nur
online!)

20u2822u30

Glowing rooms
dortmund

Avondactiviteit: minigolf

Zie gegevens hierboven.

Terug naar het hotel.
30 minuten rijden met de bus

22u3023u00
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DAG 5: MAANDAG 25 JUNI 2018

Uur Waar
…-10u00

Hotel “Vienna House Easy”

Opmerkingen

Gegevens
-Ontbijten

-Bagage beneden plaatsen en uitchecken
Verplaatsing van het hotel “Vienna House Easy” naar “Tiger and
Turtle” in Duisburg.
47 minuten onderweg met de bus.

10u3011u17

11u1712u15
12u1513u09

Tiger and Turtle Duisburg

Fotograferen van de impressionante Tiger and Turtle Duisburg

Verplaatsing van “Tiger and Turtle” naar restaurant “Wagner am
Mäuerchen Wuppertal”
54 minuten onderweg met de autocar

Mäuerchen 4, 42103
Wuppertal, Duitsland
Telefoon : +49 (0) 202. 44 910
12
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Uur Waar

Opmerkingen

Gegevens
Maandag-vrijdag : 11u00 –
23u00
Zaterdag : 11u00 - 21u30

13u0914u30

Restaurant Wagner am
Mäuerchen Wuppertal

Lunchen

Zie gegevens hierboven.
Schwebebahn in Wuppertal

Verplaatsing van “Wagner am Mäuerchen” naar “Schwebebahn”
in Wuppertal
18 minuten onderweg met de autocar

14u3014u48

WSW mobil GmbH
Bromberger Straße 39-41
42281 Wuppertal
mobicenter@wswonline.de
0180 6 504030Festnetz
€0,20/Anruf – Mobil
€0,60/Anruf
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Uur Waar
14u4817u00

Schwebebahn in Wuppertal

Opmerkingen
-15u00: Uiteenzetting: fotograferen van de Schwebebahn in
Wuppertal

Gegevens
Zie gegevens hierboven.

-17u00 Vertrek richting België
-maaltijd voorzien op de autocar
-voorziene aankomst: 21u00

17u0021u00

Station Brussel Zuid
FONSNYLAAN, 47B
1060 BRUSSEL
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Marketingcommunicatieplan
Stap 1: Doelgroep
1.1. Beschrijving kenmerken van doelgroep
Geografisch

Geografisch richten ons op mensen die in Vlaanderen wonen. We elimineren Wallonië zodat de communicatie veel vlotter verloopt. Op
die manier is er geen taalbarrière en kan de fotograaf/reisbegeleider alles uit leggen in één taal.

Demografisch

Demografisch gezien opteren we voor jongvolwassenen, zowel mannen als vrouwen, tussen de 21 en de 27 jaar die al afgestudeerd zijn
en reeds werken. Dit wil zeggen dat onze doelgroep alvast beschikt over een vast inkomen. Iedereen weet dat fotografie niet één van
de goedkoopste hobby’s is. Wanneer men echt professioneel te werk wil gaan, is het belangrijk dat men kiest voor een vakkundig
fototoestel, dit gaat gepaard met de verschillende soorten lenzen die ook een pittig prijskaartje kennen. Deze prijzige hobby trekt
volgens ons vooral mensen aan met een bepaalde functie en een iets hoger budget dan het gemiddelde.

Psychografisch

Onze doelgroep is sterk geïnteresseerd in fotografie. Onder fotografie verstaan wij zowel het fotograferen van landschappen,
gebouwen, machines.… Onze doelgroep heeft ook belangstelling voor sociale media en fotobewerkingsprogramma’s.

Gedrag

Wij mikken ons op een groep die sociaalvaardig is en zich makkelijk kan oriënteren in een groep. Liergierigheid is vanzelfsprekend. Wij
gaan ervan uit dat men elkaar helpt gedurende de fotografieopdrachten, niet enkel van de fotograaf of reisbegeleider kan je bijleren
maar ook onderling.
Onze reizigers genieten van comfort maar overbodige luxe is totaal onnodig. Aangezien het jongvolwassenen zijn die behoorlijk veel
afweten van social media, delen ze graag hun ervaringen met de buitenwereld.
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Motivationeel

Extravert – In groep
Het is van uiterst belang dat onze reizigers samenwerken om tot een geliefd resultaat te komen. Het spreekt voor zich dat Interactie
dus heel belangrijk is. De reis bestaat uit een goed gevuld programma waar iedereen samen aan deelneemt.

individueel

introvert

extravert
Rurhgebied in
the picture

In groep
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1.2 Portret van typische potentiële klant

Jolien – 23 jaar – online communicatie expert

Jolien is 23 jaar oud en heeft communicatie management aan Howest Kortrijk gestudeerd. Momenteel werkt ze als online communicatie expert bij
Thomas Cook. Jolien woont in het drukke, maar aangename Gent. Ze trekt regelmatig de stad in om haar fotografische kunsten de vrije loop te laten gaan.
In haar vrije tijd houdt ze zich namelijk dolgraag bezig met het onderhouden van haar fotografie blog. Op instagram post ze regelmatig foto’s die ze
genomen en daarna bewerkt heeft, maar ze wil graag leren hoe ze professioneler te werk kan gaan. Naast haar interesse voor fotografie, doet ze
bovendien regelmatig een citytrip met haar vriendinnen. Jolien heeft ook een avontuurlijk kantje. Af en toe kiest ze ervoor om helemaal alleen de wereld
te verkennen en bewondert ze landen en steden die ze nooit eerder bezocht heeft.
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Stap 2: Doelstellingen
Doelstelling

Leg uit: belangrijke doelstelling binnen jouw marcomplan? Wat betekent deze doelstelling concreet voor jouw situatie
(het promoten van je reis bij je doelgroep).

Creëren van een behoefte

Doordat fotoreizen al bestaan , hoeven wij geen nieuwe markt te creëren

Merkbekendheid

Dit is voor onze campagne geen belangrijke doelstelling. De belangrijkste doelstelling is om onze reis te promoten, niet om
onze touroperator bekender te maken.

Productkennis

Wat is de concrete dagplanning van onze reis? We communiceren naar de klanten dat onze reis uniek is.

Merkattitude

Zorgen dat mensen ervan overtuigd zijn dat onze fotografiereis beter is dan die van onze concurrenten.

Gedragsintentie

Door het verspreiden van informatie bijvoorbeeld via blogs willen we ervoor zorgen dat de klanten de weg naar onze
infoavond vinden.

Koopondersteuning

De klanten helpen bij het boeken van hun reis en hen daarin voldoende begeleiden. Bij vragen of opmerkingen moeten ze
ons moeiteloos kunnen bereiken.

Gedrag

Zorgen dat de klanten effectief boeken. Aankoopgedrag stimuleren. Potentiële klanten genoeg prikkelen om ervoor te
zorgen dat ze onze reis aankopen

Tevredenheid

Het is van alle belang dat we de reizigers het gevoel geven dat ze de juiste keuze hebben gemaakt en hier geen twijfels bij
ondervinden.

Loyaliteit

Zorgen dat reizigers een heerlijke reis achter de rug hebben en hen na de reis stimuleren om opnieuw een reis te boeken
bij onze organisatie.
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Stap 3: Boodschapstrategie

3.1 Omschrijf minstens één belangrijk concurrerend product van je reis
§
§
§

SNP organiseert meerdere fotografiereizen naar verschillende bestemmingen in ieder continent, zowel verre al dichtbij bestemmingen, maar niet
naar het Ruhrgebied.
SNP organiseert een reis naar het Ruhrgebied, maar dit is een fietsvakantie, geen fotografiereis.
Starlingreizen organiseert verschillende fotografiereizen, maar telkens naar verre bestemmingen.

3.2 Hoe wil jij je positioneren tav de concurrentie? Wat zijn de belangrijkste voordelen die je aan de doelgroep te bieden hebt in vergelijking met de
concurrentie? Met andere woorden, wat zijn de belangrijkste redenen waarom ze voor jou moeten kiezen? Op welke ‘benefits’ wil je je differentiëren?
Wij positioneren onszelf als een organisatie die een veelzijdige fotografiereis aanbiedt. Het unieke aan onze reis is dat het een nieuwe bestemming is voor
fotoreizen. Bij onze reizen leer je over meerdere aspecten van fotografie. We beperken ons niet enkel tot landschapsfotografie, maar combineren
modellenfotografie met urbanfotografie. Een expert zal de volledige reis begeleiden en de deelnemers kunnen op deze manier ook veel van elkaar leren
en eens proeven van het professionele leven als fotograaf. Ze leren hun eigen camera beter kennen en leren ook de verschillen ten opzichte van andere
camera’s.
3.3 Boodschapstrategie: Wat is het belangrijkste voordeel (USP of ESP) waarop je in je communicatie wil focussen? Welke van de onder 3.2
geformuleerde voordelen ga je het meest benadrukken?
Onze USP is een fotoreis op een unieke locatie speciaal ontwikkeld voor jongeren.
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Stap 4: Creatief idee
4.1 Tekstuele ideeën
Werk een idee uit voor een passende naam, slogan, … voor je reis
De titel van onze reis luidt al volgt: RUHR IN THE PICTURE
met als slogan: Het Ruhrgebied door de lens.

4.2 Visuele ideeën
Werk een idee uit voor passende beelden (foto’s, symbool, ….) die je kan gebruiken in de communicatie over je reis
We zullen zorgen voor foto’s in een bepaalde stijl, namelijk urban fotografie. De foto’s voor onze promotie worden allemaal genomen door professionele
fotografen. Ze passen allemaal mooi bij elkaar zodat het totaalplaatje klopt. We laten de harde kant van het ruhrgebied (industrieel erfgoed) zien zoals het
echt is, maar dan op een mooie manier. We proberen ervoor te zorgen dat mensen al zin krijgen om zelf aan de slag te gaan voor en achter de camera. Het
is ook altijd leuk als de reizigers foto’s van bepaalde plaatsen die ze in de folder of online hebben gezien, kunnen terugzien tijdens de reis zelf. De
verschillende elementen waaruit de reis bestaat komen naar voor.
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Stap 5: Keuze marketingcommunicatiemix
Instrument

Gebruiken?

Indien ja:
-Hoe ga je dit instrument gebruiken? Wat ga je ermee doen?

ja/neen

- Welke communicatiedoelstelling(en) helpt dit realiseren? Leg uit.
-Waarom is dit een efficiënt middel om jouw doelgroep te bereiken?
Indien nee: waarom niet?

Eigen Website

Ja

We stellen een eigen website op om reclame te maken voor onze reis. Op de website vind je alle info terug.
We zullen ook een aparte detailpagina maken waar je meer info vindt over de fotograaf die de reis begeleidt.
Op onze website zal je ook onze reis kunnen boeken.

è Gedrag: we creëren een behoefte voor de consument door op onze website de voordelen van ons product
extra in de verf te zetten. Mensen die al geïnteresseerd zijn in fotografie komen op onze site terecht en door
de voordelen aan te halen zullen we de consument doen overwegen om hun fotografie-vaardigheden extra
bij te schaven. We zullen de aankoop stimuleren door bijvoorbeeld aan te geven dat een professional de
reizigers zal begeleiden.
è Productkennis : aangezien dit een nieuwe reis is, zal het de bedoeling zijn om via de website de consument
vertrouwd te maken met ons product door ze de belangrijkste eigenschappen mee te delen. De klant zal op
die manier de sterkste punten leren kennen van onze reis.
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è Aankoopondersteuning: op onze website geven we extra informatie over hoe de klant de reis kan boeken.
We leiden de klanten bijvoorbeeld met knoppen die de aandacht trekken naar de uiteindelijke
boekingspagina. Eenmaal op deze pagina, stellen we de consument gerust met boodschappen die aangeven
dat enkele obstakels vermeden worden. We geven dit aan de klant mee in boodschappen zoals : het duurt
niet lang om te boeken, er is geen registratie nodig, het is veilig om te boeken via onze website, 95% van de
klanten is tevreden na het boeken van onze reis.
Een website is nog steeds de snelste manier om info te winnen. Het is ook een makkelijke manier om de reis te
boeken.
Eigen Facebook
pagina

Ja

We maken een facebookpagina over ons bedrijf, en op deze facebookpagina maken we een evenement aan voor
onze reis. Op de facebookpagina vind je allerlei posts en informatie over alle reizen die onze reisorganistaie aanbiedt.
Op het evenement vind je alle specifieke info over de fotografiereis.
Via onze facebookpagina zullen we ook regelmatig fotowedstrijden organiseren die dan kunnen gedeeld worden.
è Productkennis: op de facebookpagina wordt basisinformatie meegegeven over onze reisorganisatie en over
onze reis zelf. Door middel van sommige posts (zoals het artikel over het Rugh-gebied, informatie over de
reisbegeleider) verkrijgen de consumenten extra info over ons aangeboden product zelf.
è Tevredenheid : op onze facebookpagina proberen we zowel nieuwe als bestaande klanten tevreden te maken
en te houden door allerlei leuke en interactieve posts te plaatsen. We posten leuke weetjes en actua , we
organiseren wedstrijden ( bijvoorbeeld fotowedstrijd voor de reis en na de reis). De klanten kunnen zelf hun
ervaringen en mogelijke feedback ook delen.
Voor jongeren is facebook nog steeds het meest gebruikte social media. Iedereen is er mee gekend en het is heel
gemakkelijk om daar info op terug te vinden.
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Eigen Twitter
account

Nee

Twitter is enkel gericht op tweets met inhoud en niet echt gericht op beelden terwijl onze reis de volledige focus legt
op fotografie. Het is dus efficiënter om onze doelgroep te bereiken met beeldmateriaal en dit is niet mogelijk met
twitter.

Eigen Youtube
kanaal

Ja

Beelden spreken soms meer dan woorden. Via een video hebben de klanten al een beeld van onze fotografiereis en
kunnen ze zich de reis ook al wat concreter voorstellen. Via deze teaser proberen we de mensen aan te sporen om te
boeken. Via een aftermovie van de reis kunnen we ook proberen om nieuwe klanten aan te trekken.
è productkennis: via filmpjes wordt alle informatie gedeeld van ons product. Volgers worden uitgebreid op de
hoogte gebracht van wat onze reis inhoudt en begrijpen op die manier ook meer aan wat ze zich kunnen
verwachten.
è Merkattitude: we kunnen er via filmpjes voor zorgen dat geïnteresseerden een positieve attitude toekennen
aan ons product. We kunnen bijvoorbeeld alle positieve aspecten extra in beeld brengen.
Youtube is de 2de grootste zoekmachine ter wereld. Dat betekent dat er een zeer groot bereik is. Jongeren zoeken
heel snel naar videos en dit heeft ook een grote invloed op hun.

Ander gebruik
sociale media

Ja

We zullen instagram gebruiken omdat dit het medium is wat het meest op fotografie slaat. De foto’s die genomen
worden tijdens de reis kunnen we posten en delen op instagram.
è Productkennis: bij het posten van verschillende afbeeldingen, geven we telkens ook wat (praktische)
informatie mee over onze reis. Zo worden consumenten op de hoogte gebracht van wat ze bij ons product
precies kunnen verwachten.
è Tevredenheid : we regrammen (herposten) berichten van klanten die op reis zijn geweest met ons. Op die
manier zijn de klanten betrokken bij onze instagrampagina van onze reisorganisatie.
è Gedrag: bij elke post kunnen we mensen stimuleren om deze reis bij ons te boeken, door ze te steunen en
een extra duwtje in de rug te geven. We kunnen bijvoorbeeld zinnen plaatsen zoals ‘Twijfel niet langer!’ en
‘Boek nu voor het te laat is!’.
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è Loyaliteit: bij instagram kunnen we een fotowedstijd organiseren aan de hand van hashtags tijdens de reis.
Wij kiezen er de beste foto uit en die persoon krijgt een korting voor een volgende reis.
Instagram is de plaats voor fotografieliefhebbers. Door de pagina te volgen blijf je ook alle nieuwe foto’s zien. Op
instagram kan je ook verhalen posten en dat zou zeer leuk zijn om dat tijdens de reis te doen. Zo kunnen andere
potentiele klanten perfect volgen wat er allemaal gebeurt.

Drukwerk
(brochure, folder,
flyer…)

Nee

We hebben ondervonden dat we onze doelgroep moeilijk bereiken via flyers en affiches. We hebben een specifieke
doelgroep die we niet gemakkelijk op één plaats kunnen bereiken. Drukwerk zou dus niet efficiënt zijn voor ons.

Reclame offline

Nee

Onze doelgroep is sowieso actiever online dan offline. Hierdoor is het moeilijk om onze specifieke doelgroep offline te
bereiken.

Reclame online

Ja

Onze doelgroep is heel actief online. Door facebookadvertenties en gebruik te maken van search engine advertising
kunnen we onze doelgroep sneller bereiken, omdat we ervoor kunnen zorgen dat onze advertenties terecht komen
bij personen met een interesse voor fotografie.
è Aankoopondersteuning: We kunnen via onze advertenties tonen aan potentiële klanten dat we kortingen
hebben en we kunnen hen bijvoorbeeld ook via de facebookadvertentie rechtstreeks doorsturen naar de
boekingspagina om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken.
è Productkennis: via advertenties kunnen we mensen onze reizen en ons bedrijf leren kennen.
We kunnen gericht mensen van onze doelgroep bereiken. Via de advertenties die getoond worden aan de hand van
zoektermen die consumenten ingeven die te maken hebben met fotografie komen de mensen op onze website
terecht.
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Sales promotion

Ja

Wij willen staan voor kwaliteit en mikken op mensen met een interesse in fotografie. We willen mensen wel proberen
te overhalen om de eerste aankoop te doen. We zullen een promotieactie organiseren. Bijvoorbeeld bij aankoop van
van de reis krijgen de klanten €100 korting bij aankoop van een camera. Hiervoor zullen we samenwerken met een
aanbieder van camera’s en toebehoren.
è Gedragsintantie: door klanten een extra voordeel te bieden wanneer zij nog twijfelen om deze reis aan te
schaffen kunnen we hun gedrag proberen te beïnvloeden door hun met deze promotieactie nog een duwtje
in de rug te geven.
De korting op het aangeboden product (de camera) sluit perfect aan bij de interesse van de doelgroep ( fotografie) en
ligt in dezelfde lijn van de reis die we aanbieden. Het is een perfecte combinatie.

Direct marketing

Nee

We hebben al een bestaand klantenbestand binnen de touroperator. Maar binnen ons klantenbestand kunnen we
nog niet afleiden wie geïnteresseerd is in fotografie omdat wij nog geen soortgelijke reis hebben georganiseerd.

Pers, free publicity

Ja

We kunnen ervoor zorgen dat een paar bloggers/influencers meegaan op onze reis. Als zij daar dan een blog over
schrijven, is dit meteen gratis reclame voor onze reizen. We kunnen bloggers bereiken door hun kortingen aan te
bieden of andere voordelen in ruil voor hun blogpost over onze reis.
è Merkbekendheid : bloggers hebben soms een grote invloed op andere mensen , over hoe andere mensen
over een bepaald product denken. Het gaat hier over een beholpen bekendheid.
è Productkennis : mensen komen te weten via de bloggers hoe het product in precies elkaar zit. De
belangrijkste voordelen worden op de blog aangehaald.
è Koopondersteuning : er kan informatie gegeven worden via de blogger hoe je de reis kan boeken, hoe zijn/
haar ervaring daarmee is.
Onze doelgroep is heel actief online, bloggers kunnen hierdoor snel onze specifieke doelgroep bereiken.

44

Sponsoring

Nee

Doordat we een specifieke doelgroep hebben, heeft het geen nut om op grote publieke evenementen te sponsoren.

Evenementen

Ja

Door voorgaande methodes kunnen we een klantenbestand opmaken van geintresseerden die we kunnen uitnodigen
voor onze infoavond. Voor mensen die nog bepaalde info willen en hierdoor nog wat twijfelen. Uitgenodigen zijn vrij
om zelf nog andere geinteresseerden mee te nemen. Via deze infoavond zijn we zeker dat we enkel geinteresseerden
aanspreken. Doordat het face to face is kunnen we gerichter verkopen.
è Aankoopondersteuning : mensen krijgen antwoorden op al hun vragen, de drempel naar het boeken wordt
verlaagd. Na de infoavond zetten we ook een fotoverslag op facebook om de aanwezigen nog eens te
bedanken en vermelden nog eens dat de reis nog steeds boekbaar is online via de website. (hierbij plaatsen
we nog een link naar boekingstool)
è Aanschaf : het is mogelijk om te boeken tijdens de infoavond.
Doordat genodigden extra mensen kunnen bereiken, kunnen we ons klantenbestand nog verbreden.

Persoonlijke
verkoop

Nee

De reisagenten kunnen onze specifieke doelgroep niet efficiënt genoeg bereiken. Daarom hebben we gekozen om
geen persoonlijke verkoop aan te bieden

Beurzen

Nee

We hebben een specifieke doelgroep, die we niet makkelijk via deze manier kunnen bereiken. De kosten van een
beurs zouden niet opwegen tegen wat we eruit zouden kunnen halen.

Andere:

Ja

Tijdens een reeds bestaande fototentoonstelling zouden we onze foto’s kunnen afbeelden en op die manier onze reis
promoten. Zo bereiken we de juiste doelgroep, aangezien de aanwezigen sowieso geïnteresseerd zijn in fotografie.

fototentoonstelling
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Op dit evenement zijn ook leden aanwezig van onze reisorganisatie om de bezoekers op de hoogte te brengen van
ons product.
è Merkbekendheid: we associëren onze foto’s die afgebeeld worden tijdens de fototentoonstelling met de reis
die we aanbieden zo worden liefhebbers van fotografie op de hoogte gebracht van het bestaan van onze reis.
è Koopondersteuning: we geven de consumenten informatie over waar en hoe ze kunnen boeken tijdens de
fototentoonstelling.
Dit is een efficiënte manier om onze doelgroep te bereiken omdat er sowieso al mensen aanwezig zullen zijn die
interesse hebben in fotografie.

Volg je een pushstrategie, een pullstrategie of een combinatie van beide? Leg uit
We volgen de pullstrategie.
We gaan onze reis direct proberen aan te bieden aan onze klanten zonder daarbij gebruik te maken van tussenkanalen omdat we een moeilijk te bereiken
doelgroep hebben en daarom zou het volgen van een pushstrategie niet effeciënt genoeg zijn.
We proberen de klant naar ons toe te trekken door zelf onze reis te promoten via social media, online reclame, sales promotion, pers en free publicity,
evenementen en een fototentoostelling. Op die manier proberen we de vraag te vergroten van ons product.
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Geïntegreerde marketingcommunicatie: Geef 3 voorbeelden die aantonen dat de verschillende instrumenten op elkaar zijn afgestemd en elkaar
versterken.
Tussen onze marketingcommunicatie-instrumenten is er ook sprake van synergie. De invloeden versterken elkaar namelijk. Via de social media wordt
onze doelgroep warm gemaakt voor een fotografiereis. De voordelen worden hierbij in de verf gezet. Indien er interesse is van de klant uit, zal hij
eventueel onze website bezoeken, die verbonden is met ons website account. Aan de hand van cookies wordt de klant verder gevolgd en zal hij tijdens
zijn andere paginabezoeken op het internet verder geconfronteerd worden met onze reis en de voordelen die deze biedt. Tegelijk wordt ook telkens de
praktische info meegegeven rond hoe de klant kan boeken, er is een duidelijke call to action. Om de klant volledig over de streep te trekken, vermelden
we op de website dat de klant altijd welkom is in één van de deelnemende reiskantoren om extra informatie na te vragen.
Om een nog groter bereik aan te trekken en als extra ondersteuning van alle marketinginstrumenten, wordt nog een extra infoavond georganiseerd. Zo
wordt mond-tot-mond reclame gestimuleerd, want mensen nemen meestal niet alleen deel aan een infoavond. Hier wordt nog eens alle praktische
informatie op een rijtje gezet (merkkennis en aankoopondersteuning), worden alle voordelen aangehaald (merkattitude) én is het mogelijk om op deze
avond zelf te boeken. Hierbij worden dus vele elementen van het DAGMAR-model samengebracht.

Stap 6: Budget: Geef duidelijk aan waarop je raming is gebaseerd – stop de info waarop je je baseert in bijlage.
Marcom actie

Kost

Website met eigen domeinnaam

€2,41 per maand
(wordt automatisch betaald
door TO)

Online advertenties (o.a. advertenties via facebook, omdat je via facebook doelgroep specifiek kan selecteren)

€400

Samenwerking met bloggers

€569 (kostprijs gratis reis)
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Infoavond (locatie, spreker, hapje en drankje)

Kost van 10€ per persoon met
een maximum van 50
deelnemers (= max. 500€)

Fotograaf infoavond

€100

Totaal budget

€1569
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Prijs voor eigen website
www.one.com

Prijs voor online adverteren
https://www.persgroepadvertising.be/sites/default/files/media/PDF/Ratecard_2018.pdf
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Stap 7: Tijdsraming
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