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INLEIDING 

Als tweedejaarsstudenten Toerisme en recreatiemanagement 
kregen we de opdracht om een autocarreis te ontwikkelen naar het 
Ruhrgebied in samenwerking met BAAV. Het doel was om een 
creatieve vijfdaagse autocarreis uit te stippelen voor jongeren tussen 
de 18 en 27 jaar.  
Wij besloten om een programma te ontwerpen voor pas 
afgestudeerde studenten in lichaamlijke opvoeding en 
bewegingswetenschappen. Actieve inspanningen, ontspanning en 
een gezonde levensstijl zijn de primaire focus op deze touringcarreis, 
het thema is dus “Healthy body & mind”.  
Het Ruhrgebied biedt tal van sportieve en unieke activiteiten voor 
iedereen. De regio kan het best ontdekt worden met de fiets, ze 
legden een speciaal fietswegennetwerk aan om dit concept op punt 
te stellen. Dit spreekt ook het aspect van duurzaam reizen aan. 
Bovendien kunnen tal van industrieel erfgoed beklommen en 
bezichtigd worden. Sport en duurzaamheid zal dus niet ontbreken 
tijdens deze onvergetelijke reis.  
De vertrekdatum vindt plaats in augustus/september, zo kunnen de 
afgestudeerden uitgebreid genieten van de zomervakantie en 
afsluiten met een blij weerzien. De autocarreis is de ideale 
gelegenheid om een laatste keer met de medestudenten samen te 
zijn en onvergetelijke herinneringen te creëren.  
We zetten de reis in met een leuke fietstocht, na het inchecken in de 
hostel. Zo kunnen de studenten van de prachtige natuur in de regio 
genieten en op verkenningstocht gaan. We sluiten deze dag af met 
het bezichtigen van de Tiger & Turtle, één van de industriële 
monumenten in het Ruhrgebied. 

 Om de tweede dag goed in te zetten, starten we met een 
ontspannen yoga-initiatie. De rest van de dag is gevuld met 
industrieel erfgoed; de Tetraeder en ook gaan we zwemmen in 
Stiftung Zollverein. Dit zijn ongetwijfeld unieke ervaringen die niet 
in het programma mogen ontbreken. 
Voor voetballiefhebbers en waterratten zal de derde dag een 
hoogtepunt worden. In de ochtend trekken we richting het 
voetbalstadion, Signal Iduna Park, en bezoeken we deze met een 
gids. Aanvullend zullen we in de namiddag raften op de Ruhr, de 
perfecte activiteit om de rivier van dichterbij te verkennen op een 
sportieve manier.  
 
Optimaal fit zijn is de boodschap voor de vierde dag. We starten 
met een bootcamp begeleid door een energieke coach. Vervolgens 
komen we terug op krachten met een vrije lunch. In de namiddag 
halen de studenten hun beste klimtalenten boven, we gaan 
namelijk naar het Landschaftspark. 
We sluiten de reis af met een kookworkshop op de laatste dag. Hier 
draait het natuurlijk om gezonde voeding en zal deze 
kookworkshop hen leren om veganistisch te koken. Het grootste 
voordeel hieraan is dat we deze maaltijden uiteraard zelf mogen 
uittesten en opeten.  
Het volledige reisprogramma vindt u verder in het dossier. 
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DOELGROEP 
	  

Jongvolwassenen, of generatie Y zijn een zeer belangrijke doelgroep 
waar meer en meer reisagenten zich op focussen. Volgens onderzoek 
hecht deze doelgroep meer belang aan vakanties dan het kopen van 
een auto of huis. Zij willen een beleving die zich onderscheidt van 
een doorsnee reis. Met die reden achten wij jongeren als perfecte 
doelpubliek voor een touringcarreis naar het Ruhrgebied.  
 
Vervolgens besloten we om het profiel ietwat te verengen om het 
product volledig af te stemmen op de juiste doelgroep. De jongeren 
die wij willen aanspreken staan op het punt om af te studeren in 
lichaamlijke opvoeding en bewegingswetenschappen. De gekozen 
hostel sluit perfect aan bij de afstudeerrichting van onze doelgroep, 
het is namelijk een sporthostel. Hier kunnen ze sporten wanneer ze 
willen, er is een fitnessruimte, sporthal, kunstgrasveld, 
strandvolleybalveld én is gelegen middenin het Sportpark Duisburg. 
Genoeg redenen om de dag actief in te zetten!  

 Ze hebben verder een gezonde, actieve levensstijl en een leeftijd 
tussen 21-25 jaar. We vonden het vandaar zeer toepasselijk om het 
Ruhrgebied en al zijn charmes, zoals het industrieel erfgoed en de 
natuur op een sportieve manier te verkennen. Industriële toppers 
uit dit gebied zijn Tiger & Turtle en Tetraeder.  
 
Deze jongvolwassenen houden zonder twijfel van een uitdaging. 
Daarom integreerden we een brede waaier aan energieke 
activiteiten. We starten met een fietstocht doorheen een deel van 
het Ruhrgebied om hen actief het erfgoed en de natuur te laten 
verkennen. Vervolgens worden ze ondergedompeld in Stiftung 
Zollverein, een zwembad middenin UNESCO-werelderfgoed.  
Om voldoende adrenaline te voorzien, besloten we om te raften op 
de Ruhr. Het is de perfecte manier om kennis te maken met de Ruhr 
en de levendige stroming. 
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DOELGROEP 
 

Maar deze jongeren vinden het evenzeer fundamenteel om tot rust 
te komen op hun reis. Hoe kan men beter tot rust komen dan met 
een yogasessie? In Bottrop werd een yoga initiatie georganiseerd 
voor alle deelnemers. Alle lunchen zijn vrijblijvend en dus opnieuw 
een moment om op adem te komen. 
  
Alsook willen ze zich onderscheiden van de doorsnee jongeren, 
waardoor zij op zoek gaan naar reisprogramma’s die afwijken van de 
standaard programma’s. Bijgevolg zijn ze de perfecte doelgroep voor 
ons uniek product. 
 

 Als laatste heeft de generatie een gezonde levensstijl en hechten 
ze steeds meer waarde aan duurzaam reizen. We achten het 
cruciaal dat er gezonde opties aanwezig zijn gedurende deze reis. 
Op de laatste dag krijgen ze de kans om een workshop bij te wonen 
die hen nog meer leert over veganistisch koken. Een perfecte 
afsluiter voor deze dynamische reis in het Ruhrgebied. Bovendien 
werd één maaltijd in MoschMosch in de prijs inbegrepen, om toch 
zeker te zijn dat ze een natuurlijke, gastronomische ervaring in het 
Ruhrgebied beleefd hebben. Daarnaast zijn er voldoende gezonde 
suggesties voor onze reizigers.  
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TOURINGCAR 
 

 
 

	  

Vanuit Brussel Zuid vertrekken we met de touringcar richting het 
Ruhrgebied. Ook op de bestemming maken we optimaal gebruik van 
de touringcar die de reizigers naar de verschillende 
bezienswaardigheden en activiteiten brengt. 
 
We hebben gekozen voor een normale touringcar, waarin een toilet en 
airconditioning aanwezig is. Tijdens de busrit is er de mogelijkheid om 
met z’n allen te genieten van een film die wordt afgespeeld op 
verschillende tv-schermen in de touringcar. 
Om de reizigers extra comfort te bieden zorgen we ook voor een 
fietsaanhangwagen. Zo kan ieder zijn eigen fiets meenemen naar het 
Ruhrgebied en er daar ter plekke gebruik van maken tijdens de 
verschillende vrije momenten. Ook is er een fietstocht voorzien die 
gereden wordt met eigen fiets. Op die manier kan ieder rijden met de 
fiets op zijn/haar maat.  
 
Studenten, deel van de digitale generatie, willen natuurlijk hun 
vrienden en familie zo snel mogelijk op de hoogte kunnen houden van 
hun ervaringen. Om deze reden is er Wi-Fi voorzien op de bus, waar de 
reizigers optimaal gebruik van kunnen maken.  
 
We vertrekken op reis met 1 chauffeur. Deze zal de gehele reis de 
reizigers vervoeren. Hierbij houden we uiteraard rekening met de 
verplichte rusttijden voor de chauffeur. 

F a c i l i t e i t e n  

ü  Tv-schermen                                      
ü  Toilet                                                  
ü  Airconditioning                                                                                      
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RUHR. [S]PO[R]TT  
Fietstocht - Tiger & Turtle 

 
’s Morgens vertrekken we vroeg met de autocar vanuit Brussel Zuid 

richting Duitsland. Vooraleer we de zeilen hijsen, laden we nog even de 
fietsen in. 3, 2, 1, … Klaar voor vertrek. Onderweg houden we een korte 
tussenstop in Roermond om daarna verder te rijden naar het hostel in 
Duisburg.  
Bij aankomst in het ‘Jugendherberge Duisburg Sportpark’ kunnen we 
meteen inchecken. Nadat we gesetteld zijn is er voldoende tijd om te 
lunchen. Een echte aanrader is de Krümelküche, het eerste 
veganistische café in Duisburg, waar we terecht kunnen voor een 
lekkere versnapering.  
 
In de namiddag vertrekken we met onze fiets op ontdekking in het 
Ruhrgebied. Tijdens de fietstocht van 43 km kijken we onze ogen uit. 
Natuur, architectuur en de rijke industriële geschiedenis zijn maar 
enkele van de vele schatten die ons pad zullen kruisen. 
Na onze eerste kennismaking met het Ruhrgebied brengt de autocar 
ons naar Essen. Als optie voor het avondmaal suggereren we ‘Sattgrün’. 
Dit veganistisch restaurant biedt verse gerechten aan, gemaakt van 
puur plantaardige ingrediënten.  
 
Daarna rijden we terug naar Duisburg waar we een sterk staaltje 
beeldhouwkunst tegemoetkomen, de Tiger & Turtle – Magic Mountain. 
Na de beklimming worden we beloond met spectaculaire uitzichten 
over de Rijnrivier en -vallei. Een waardige afsluiter voor een boeiende, 
actieve dag.  

DAG 1 
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            RUHR.[S ]PO[R]TT  
                                    Yoga initiatie - Tetraeder - Stiftung Zollverein 

 
 
Na het ontbijtbuffet vertrekken we met de autocar naar Bottrop. Onze 
batterijen worden volledig opgeladen tijdens een yoga initiatie. Yoga 
betekent letterlijk ‘verenigen’. Bewustwording van lichaam en geest met 
evenwicht als doel staat tijdens deze initiatie centraal.  
 
’s Middags voorzien we tijd voor een vrije lunch. Fris, vol energie maar 
toch ontspannen kunnen we de rest van de dag aan. Na de lunch 
trotseren we namelijk de Tetraeder, een enorme skeletachtige, stalen 
piramide. Na het bereiken van het derde en hoogste plateau staan we 
op 38 meter hoogte waar we kunnen genieten van een adembenemend 
uitzicht over het Ruhrgebied.  
Na de hoogte te hebben getrotseerd, duiken we de geschiedenis in. 
Letterlijk, we gaan zwemmen in een deeltje indrukwekkend UNESCO-
werelderfgoed. Stiftung Zollverein, de voormalige cokesfabriek en het 
symbool voor de industriële cultuur van de regio.  
 
Wanneer de avond gevallen is, zoeken we de gezelligheid op in het hart 
van Essen. Eetmogelijkheden vind je hier in overvloed. ‘Luck in a cup’ is 
er eentje van. Het restaurant staat bekend voor zijn Handmade Soulfood, 
een aanrader dus.  
Na het avondmaal rijden we terug naar het hostel. Zin om vroeg onder 
de wol te duiken? Of liever nog even proeven van het nachtleven in 
Duisburg? De keuze is aan jou! 

DAG 2 
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RUHR. [S]PO[R]TT  
Signal Iduna Park - Raften op de Ruhr 
 
 
 
 

Na het ontbijt zijn we klaar voor een bezoek aan het grootste 
voetbalstadion van Duitsland, Signal Iduna Park. De geur van vers 
gemaaid gras brengt het verhaal van dit imposante stadion helemaal 
tot leven. Na ons bezoek voorzien we een vrije lunch in het centrum 
van Dortmund.  
 
De autocar brengt ons daarna naar Hattingen, één van de mooiste 
delen van het Ruhrgebied. Tijd om zelf de handen uit de mouwen te 
steken, we gaan raften op de Ruhr rivier! De afwisseling van stille 
wateren en epische stroomversnellingen zorgen voor een onvergetelijk 
avontuur. 
 
Daarna worden we opgepikt door de autocar die ons nadien naar Essen 
brengt. We voorzien voldoende tijd om een leuk restaurant te zoeken 
om te dineren. Geen zin om op zoektocht te gaan? Dan is het unieke 
Zodiac restaurant zeker de moeite waard om eens binnen te springen. 
De warme sfeer die Zodiac uitstraalt heeft al vele harten weten 
veroveren.  
  

DAG 3 
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                                            RUHR.[S]PO[R]TT  
Bootcamp – Landschaftspark - Noodle bar MoschMosch 

  
 

Na een stevig ontbijt vertrekken we met de autocar richting Essen. Ter 

plaatse zal een personal trainer ons verder begeleiden tijdens de 
bootcamp. De volgende 60 minuten worden we volledig 
ondergedompeld in een intensieve training die conditie- en 
krachtoefeningen combineert.  
Na de bootcamp kunnen we even op adem komen tijdens een vrij 
moment in het centrum van Essen.  
 
In de namiddag bezoeken we het Landschaftspark Duisburg Nord. Een 
landschapspark die ontstaan is uit een oud hoogovencomplex. De Duitse 
Alphenvereniging stippelde hier onder andere ook klimmuren en 
klimrotsen uit die wij vandaag zullen uittesten. Dankzij deze recreatieve, 
sportieve invulling van de oude site leren we op een toffe manier ook het 
cultureel erfgoed van het Ruhrgebied kennen. 
 
De dag sluiten we af met een gezamenlijk avondmaal in de noodle bar 
MoschMosch in Oberhausen. Hier worden verschillende noedels - maar 
ook rijstgerechten gemaakt van de meest verse ingrediënten. In de prijs 
zit een bedrag van 25 euro berekend voor deze maaltijd en eventuele 
drankjes. Daarna brengt de autocar ons terug naar Duisburg. Nog een 
laatste keer genieten van het bruisende nachtleven van Duisburg? 

  

DAG 4 
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RUHR. [S]PO[R]TT  
Veganistische kookworkshop  

 
 
 
 
 
 
Na een laatste keer genoten te hebben van het ontbijtbuffet is het tijd 
om uit te checken en onze koffers in de autocar te laden. Daarna 
vertrekken we richting Essen waar een ervaren chef ons zal staan 
opwachten voor een veganistische kookcursus. Tijdens de workshop 
ontdekken we de verscheidenheid aan veganistische gerechten, 
nieuwe ingrediënten en verfijnde specerijen. Natuurlijk gaan we ook 
zelf aan de slag en bereiden we onder professionele begeleiding een 
veganistische maaltijd. Na afloop kunnen we genieten van onze eigen 
kookkunsten. 
 
Daarna nemen we afscheid van het unieke, indrukwekkende 
Ruhrgebied. Voldaan van een actieve, instructieve en gezellige reis 
vertrekken we terug met de autocar richting België.  
  

DAG 5 
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VERTREKDATUM & PRIJS 
 
 
 

 W o e n s d a g  2 9 / 0 8  t o t  e n  m e t  z a t e r d a g  0 2 / 0 9  
 

Per persoon op basis van minimum 22 betalende deelnemers:    €605 
 

 
	  

Inbegrepen:  

- Nederlandse reisbegeleiding 
- Heen- en terugvervoer + vervoer ter plaatse per 

airconditioned bus   
- Fietsaanhangwagen voor eigen fiets 
- Gratis Wifi op de bus 
- Toilet en televisie op de bus 
- Fooien buschauffeur  
- 5d./4n. in Jugendherberge Duisburg Sportpark 
- Ontbijt in hostel 
- Avondmaal MoschMosch Oberhausen  

(t.w.v. 25 euro) 

- Alle vermelde excursies in het reisprogramma (*) 

Niet inbegrepen: 
- Alle overige maaltijden / niet 

vermelde maatlijden en dranken  
- Reisverzekering 
- Persoonlijke uitgaven 

 

* Vermelde excursies: 

- Fietstocht 
-  Tiger & Turtle  
- Yoga initiatie 
- Tetraeder  
- Stiftung Zollverein 
- Signal Iduna Park 
- Raften op Ruhr 
- Bootcamp 
- Kookworkshop 
- Landschaftspark Duisburg-

Nord 

 



 
14 

* (…)  
Zie prijsbijlage p. 37 - 39. 

PRIJSBEREKENING – op basis van min.  22 pax 
 

Componenten van het product  Kost Aantal  Totale prijs 
Vervoer met autocar + kosten chauffeur/reisleider    € 4.715,90  22  € 214,36  
Hotel incl. Ontbijt *(b)    € 31,40  4  € 125,60  
Bezoeken inbegrepen        € 168,11  

Yoga sessie  *(c)  € 29,75      

Signal Iduna Park  *(d)  € 12,00      

Raften op Ruhr  *(e)  € 27,00      

Bootcamp  *(f)  € 11,36      

Landschaftspark Duisburg-Nord   *(g)  € 9,00      

Kookworkshop  *(h)  € 79,00      

Totale inkoopprijs         € 508,07  

     
Winstpercentage % 15%   
Totale nettokost i.f.v. berekening van het winstpercentage    € 76,21    
Verkoopprijs vóór BTW & Verzekering Financieel Onvermogen  € 584,28    
        
BTW 2,73%  € 15,95    

Verkoopprijs inclusief BTW    € 600,23    
        
Wegentaks in Duitsland    € 98,52    
Wegentaks per persoon    € 4,48    

Subtotaal    € 604,71    
        

Verzekering financieel onvermogen   0,15%  € 0,91    
VERKOOPPRIJS    € 605,00    
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PRIJSBEREKENING – Transport & aantal km 
 

Onderdeel *(a) Prijs Aantal Totale prijs 
Normale autocar   € 300,00  5  € 1.500,00  

Aantal km's BE  € 0,85  283  € 240,55  
Aantal km's DL  € 0,85  610  € 518,50  
Fietsaanhangwagen  € 100,00  5  € 500,00  

Wifi  € 40,00  5  € 200,00  
Péages + parking  € 200,00  1  € 200,00  

    
Reisleider *(a)    
Dagprijs  € 125,00  5  € 625,00  
Hotelkost  € 57,40  4  € 229,60  

Vrije maaltijden reisleider  € 20,00  8  € 160,00  

    
Chauffeur *(a)    
Hotelkost  € 57,40  4  € 229,60  

Vrije maaltijden  € 20,00  9  € 180,00  

  € 25,00  5  € 125,00  

TOTAAL      € 4.708,25  

BTW DL  19%  € 98,52  

    
Prijs per persoon      € 214,01  
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DAG 1 
Traject Aantal km's 
Brussel Zuid - Duitsland 130 
Duitsland - hostel 106 
hostel - fietstocht 39 
Fietstocht - Sattgrün restaurant Essen 15 
Sattgrün Essen - Tiger & Turtle 31 

Tiger & Turtle - hostel 6 

Totaal aantal km's 327 km 

DAG 2  

Traject Aantal km's 
Hostel - Yoga Bottrop 27 
Yoga Bottrop - Tetraeder 6 
Tetraeder - Zollverein 13 
Zollverein - Luck in a cup 13 
Luck in a cup - hostel 25 

Totale km's  84 km 

  
DAG 3 

Traject Aantal km's 
Hostel - Signal Iduna Park Dortmund 57 
Signal Iduna Park - Dortmund Central 5 
Dortmund Central - Startpunt rafting Hattingen 34 
Startpunt rafting Hattingen - eindpunt rafting Bochum 5 
Eindpunt rafting Bochum - Zodiac restaurant Essen 12 
Zodiac restaurant Essen - hostel 30 

Totale km's  143 km 

DAG 4 

Traject Aantal km's 
Hostel - Bootcamp 23 

Bootcamp - Landschapspark Duisburg Noord 19 

Landschapspark - MoschMosch 8 

MoschMosch - hostel 21 

Totale km's  71 km 

  
DAG 5 

Traject Aantal km's 
Hostel - Kookworkshop 25 

Kookworkshop - Duitsland grens 115 

Duitsland grens - Brussel Zuid 128 

Totale km's  268 km 

  
EINDTOTAAL AANTAL KM'S 893 km 

 Aantal km's Tarief Kost 
Duitsland 610  € 0,85   € 518,50  

België 283  € 0,85   € 240,55  

BTW DL         19%      € 98,52 

    
TOTALE PRIJS      € 857,57  



 
17 

 

DRAAIBOEK - Reisorganisatie  
	  

P  Bosuil 1, 2100 Deurne  
*  info@topformtravel.be  
)   050/ 05 18 99  
 

GEGEVENS  CONTACTPERSOON 
 
J   Conny Vrougop 
*  connyvrougop@topformtravel.be 

)   0479/96.22.91  
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DRAAIBOEK   
 

                ACCOMMODATIE - DJH Youth Hostel Duisburg Sportpark 
 
Contactgegevens  Adres Check-In  Check-Out  

Tel      +49 203 363996-0 
Fax    +49 203 363996-16 
duisburg-sportpark@jugendherberge.de 

Kruppstraße 9, 47055 Duisburg, 
Duitsland 

Tot 18u  Tot 10u 

 
 

Faciliteiten 
 

- Barbecue(s)  
- Spaservices ter plaatse  
- Terras  
- Bagageopslag  
- Koffie/thee in gemeenschappelijke ruimtes  
- Lift  
- Snackbar / deli  
- 24-uurs receptie  
- Gratis ontbijt  
- Aantal kamers - 70  

 

 

- Televisie in gemeenschappelijke ruimtes  
- Beachvolleybal veld 
- Aantal verdiepingen - 2  
- Stomerij / wasserijservice  
- Gratis wifi  
- Stoombad  
- Sauna  
- Aantal gebouwen of torens - 1  
- Rookvrije accommodatie  
- Meertalig personeel  
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DRAAIBOEK   
 

                                                          GEGEVENS RESTAURANTS 
 

Krümelküche, Duisburg (Woensdagmiddag 29 augustus 2018) 
Contactgegevens  Adres  Openingsuren  

Tel       +49 203 39216308 
info@kruemelkueche.de 

Johanniterstraße 28, 47053 Duisburg,  Duitsland 
 

Maandag Gesloten 
Dinsdag Gesloten 
Woensdag 12:00–20:00 
Donderdag 12:00–22:00 
Vrijdag              12:00–22:00 
Zaterdag          12:00–22:00 
Zondag            12:00–20:00 

  
MENU 

 
Vegetarisch:  
• Broodjes 
• Salades  
• Taart, cupcakes…  
• Milkshakes  
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Sattgrün Theaterpassage (Woensdagavond 29 augustus 2018) 
Contactgegevens  Adres  Openingsuren  

Tel      +49 201 89948181 
 
info@sattgruen.de  
 

Rathenaustraße 2, 45127 Essen, Duitsland

 

Maandag 12:00–23:00 

Dinsdag 12:00–23:00 

Woensdag 12:00–23:00 

Donderdag 12:00–23:00 

Vrijdag 12:00–23:00 

Zaterdag 12:00–23:00 

Zondag 12:00–23:00 
 

MENU 
Veganistische maaltijden + café   

Luck in a Cup (Donderdagavond 30 augustus 2018) 
Contactgegevens  Adres  Openingsuren  

Tel       +49 201 50742167 
 

Info@luckinacup.com 

Rüttenscheider Str. 236, 45131 Essen, Duitsland 

 

Maandag Gesloten 

Dinsdag 12:00–15:00, 17:00–22:00 

Woensdag 12:00–15:00, 17:00–22:00 

Donderdag 12:00–15:00, 17:00–22:00 

Vrijdag 12:00–15:00, 17:00–22:00 
Zaterdag 13:00–22:00 

Zondag 13:00–22:00 
 

MENU 
Handmade, fresh, soulfood (in a cup)  



 
21 

Zodiac Restaurant (Vrijdagavond 31 augustus 2018) 
Contactgegevens  Adres  Openingsuren  

Tel        +49 201 771212 
 

essen@pizza-zodiac.com 

Witteringstraße 41, 45130 Essen, Duitsland 

 

Maandag 18:00–00:00 
Dinsdag 18:00–00:00 

Woensdag 18:00–00:00 

Donderdag Gesloten 

Vrijdag 18:00–00:00 
Zaterdag 18:00–00:00 

Zondag 18:00–00:00 
 

MENU 
Vegetarisch en Veganistisch (ook pizza)  

MoschMosch Oberhausen (Zaterdagavond 1 september 2018) 
Contactgegevens  Adres  Openingsuren  

Tel       +49 208 88237270 

 
 

Promenade 51, 46047 Oberhausen, Duitsland 

 

Maandag 12:00–23:00 

Dinsdag 12:00–23:00 
Woensdag 12:00–23:00 

Donderdag 12:00–23:00 
Vrijdag 12:00–23:00 

Zaterdag 12:00–23:00 

Zondag 12:00–23:00 
 

MENU:  
Japanse noodles  
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DAG 1 - WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2018 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Start  7:30 

-   
-   

Einde 
8:00 

 
 
Verzamelen aan station  
 

• Busstop tegenover het hotel Novotel, Avenue 
Fonsny, 1000 Brussel 

• Ontvangst reizigers 
• Inchecken  
• Inladen fietsen en bagage  

 

 

Vertrek 
8:00 

-   
-   
-    

Aankomst 
11:00 

Vertrek busreis Brussel Zuid – 
DJH Youth Hostel Duisburg 
Sportpark  
 
 
 
Aankomst DJH Youth Hostel 
Duisburg Sportpark 

• Welkomstwoord  
• Korte voorstelling touringcar  
• Duur: 3 uur 

 
 
 

Coach Partners:  
Verantwoordelijke: Steven Verhelst 
O    Kachtemsestraat 188, 8800 
Roeselare  
)    056/ 36 03 93  
* info@coachpartners.be  
 

 
Aankomst  
11:00 

-   
-   

Einde 
11:45 

 
 
 
Inchecken in DJH Youth Hostel 
Duisburg Sportpark 

    
 
 
 
 
 
 

 
Jugendherberge Duisburg Sportpark: 
Verantwoordelijke: Thomas Kralik  
O   Kruppstraße 9, 47055 Duisburg, 
Duitsland 
)  +49 203 3639960 
* duisburg-
sportpark@jugendherberge.de 
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DAG 1 - WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2018 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Start 
11:45 

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-     

Einde 
14:00 

 
 
 
 
 
 
Vrije lunch 
Suggestie: Krümelküche, 
Duisburg 

• Veganistisch café-restaurant  
• Richtprijs: 10 à 15 euro  

Krümelküche: 
O Johanniterstraße 28, 47053 Duisburg, 
       Duitsland 
)   +49 203 39216308 
*  info@kruemelkueche.de 

Vertrek  
14:00  
- 
Aankomst 
14:50 

Inchecken bus 
+ 
Transfer DJH Youth Hostel 
Duisburg Sportpark – Station 
Gelsenkirchen-Buer Süd 

• Korte inleiding fietstocht 
• Duur bustransfer: 40 min  

 

Start 
14:50 
Einde  
15:20 

Afladen fietsen + klaarmaken 
voor vertrek  
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DAG 1 - WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2018 
 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Start 
15:00 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Einde  
19:00 

Fietstocht  
Gelsenkirchen-Buer Süd / 
Herne / Bochum  
 

  

Start 
19:00 
- 
Einde  
20:00 

Inladen fietsen  
+ 
Transfer Gelsenkirchen-Buer 
Süd naar Essen  

• Duur transfer: 30 min   
 

Start  
20:00 
- 
- 
- 
Einde  
21:30 

Vrij avondmaal in Essen  
Suggestie: Restaurant Sattgrün  

• Bus stopt voor restaurant Sattgrün Essen en wacht 
reizigers daar weer op. 

• Veganistisch restaurant  
• Richtprijs: 20 euro 

 

Sattgrün: 
O Rathenaustraße 2, 45127 Essen, 
Duitsland 
) +49 201 89948181 
* info@sattgruen.de 
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DAG 1 - WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2018 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Vertrek 
21:30 
- 
Aankomt  
22:10 
 

Inchecken bus 
+  
Bustransfer van Essen naar 
Tiger & Turtle in Duisburg 

• Duur bustransfer: 35 min  
• Vertrek voor restaurant Sattgrün 

 

 

Start  
22:10 
- 
Einde  
23:10  
 

Vrij bezoek Tiger & Turtle 
Duisburg 

  Tiger & Turtle: 
O Ehinger Straße 117, 47249 Duisburg, 
Duitsland 
) +49 203 285440 
* service@duisburgkontorde.de 

Vertrek  
23:10 
- 
Aankomst  
23:30 
 

Inchecken bus  
+  
Bustransfer Tiger & Turtle naar 
DJH Youth Hostel Duisburg 
Sportpark 

• Duur bustransfer: 15 min   

 

	  



 
26 

DAG 2 - DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2018 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Start 
8:00 
- 
Einde 
9:00 

 
Ontbijt in DJH Youth Hostel 
Duisburg Sportpark 
 
 
 

  

Vertrek  
9:00 
- 
Aankomst  
9:40 
 

Inchecken bus 
+  
Bustransfer DJH Youth Hostel 
Duisburg Sportpark – Yoga 
Bottrop  

• Bus stopt voor de Yoga in Bottrop en worden daar 
weer opgehaald. 

 

Start  
9:40 
- 
Einde  
11:10 

 
 
Workshop Yoga  

 Yoga Rhein-Ruhr: 
Verantwoordelijke: Elsa Schmidt 
O  Brabus-Allee 40, 46240 Bottrop, 
Duitsland 
)  +49 2041 7778788 
* info@yoga-rhein-ruhr.de 

Start  
11:10 
- 
Einde  
12:40 

 
 
Vrije lunch in Bottrop  
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DAG 2 - DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2018 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Vertrek 
12:40 
- 
Einde  
13:00 
 

Inchecken bus 
+ 
Bustransfer Yoga Bottrop – 
Tetraëder Bottrop 

• Duur bustransfer: 15 min   

Start  
13:00 
- 
Einde  
13:30 
 

 
 
Vrij bezoek tetraëder  

 Tetraëder: 
O  Beckstraße, 46238 Bottrop, Duitsland 
)  +49 201 20690 

Vertrek  
13:30  
- 
Aankomst 
13:55 
  

Inchecken bus 
+ 
Bustransfer tetraëder – Stiftung 
Zollverein 

• Duur bustransfer: 25 min   

Start  
13:55 
- 
Einde  
17:00 

 
 
Vrije bezoek aan site Stinftung 
Zollverein met zwembad 

• Openingsuren zwembad: 12:00 – 20:00 Stiftung Zollverein: 
O  Bullmannaue 11, 45327 Essen, 
Duitsland 
)  +49 201 246810 
* info@zollverein.de 
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DAG 2 - DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2018 
 
 
 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Vertrek  
17:00 
- 
Aankomst  
17:40 
 

Inchecken bus  
+ 
Bustransfer Stiftung Zollverein – 
Essen  

• Duur bustransfer: 30 min  
• Reizigers worden afgezet voor restaurant Luck in a 

Cup  

 

Start  
17:40 
- 
Einde  
22:00 
 

Vrij avondmaal + vrije avond in 
Essen 
Suggestie: Luck in a Cup 

• Handmade & fresh soulfood 
• Richtprijs: 25 euro  

Luck in a Cup: 
O  Rüttenscheider Straße 236, 45131 
Essen, Duitsland 
)  +49 201 50742167 
* info@luckinacup.com 

Vertrek  
22:00 
- 
Aankomst  
22:40 
 

Inchecken bus 
+ 
Bustransfer Luck in a Cup – JDH 
Youth Hostel Duisberg 
Sportpark 

• Duur bustransfer: 30 min   
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DAG 3 - VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Start 
8:00 
- 
Einde 
9:00 
 

 
 
Ontbijt in DJH Youth Hostel 
Duisburg Sportpark 

  

Vertrek 
9:00 
- 
Aankomst  
10:10 
 

Inchecken bus 
+  
Bustransfer DJH Youth Hostel 
Duisburg Sportpark – Signal 
Iduna Park 

• Duur bustransfer: 1 uur  

Start 
10:10 
- 
Einde  
11:40 
 

 
 
Geleid bezoek in Signal Iduna 
Park (voetbalstadion) 

• Duur geleid bezoek: 1u30 Signal Iduna Park: 
O  Strobelallee 50, 44139 Dortmund, 
Duitsland 
)  01805/309000 

Vertrek 
11:40 
- 
Aankomst 
12:10 

Inchecken bus 
+ 
Bustransfer Signal Iduna Park 
– Dortmund centrum  

• Duur bustransfer: 15 min  
• Reizigers worden afgezet aan het metrostation Dortmund 

Central  
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DAG 3 - VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Start 
12:10 
- 
Einde  
13:40 
 

 
 
 
Vrije lunch in Dortmund  

  

Vertrek  
13:40 
- 
Aankomst  
14:50 

Inchecken bus 
+ 
Bustransfer dortmund 
centrum – vertrekpunt raften 
in Hattingen 

• Duur bustransfer: 1 uur 
• Vertrekpunt raften: Hattinger Ruderverein 

 

Start 
14:50 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Einde 
17:30 

 
 
 
 
 
Rafttour van Hattingen naar 
Bo-Dahlhausen 
 

• Beginpunt: Hattingen  
• Eindpunt: Bo-Dahlhausen  
• Lengte tocht: 8 km  

Ruhrrafting: 
O Start: Ruhrdeich 4, 45525 
Hattingen, 
       Duitsland 
       Einde: Ruhrmühle 3, 44879 
Bochum, 
       Duitsland 
)  02162-350416 
* info@bakotours.de 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
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DAG 3 - VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018 
Start 
17:30 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Einde  
17:40 

Wandelen van eindpunt 
rafttour naar parkeerplaats 
bus  

 

O Dr.-C.-Otto-Straße 143, 44879 
Bochum, Duitsland 

Vertrek  
17:40 
- 
Aankomst  
18:10 
 
 
 
 
 

Inchecken bus 
+ 
Bustransfer Parking Bochum 
Station  – Zodiac restaurant  

• Duur bustransfer: 20 min  
• De reizigers worden afgezet voor het Restaurant Zodiac 

 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Start Vrij avondmaal in Essen • Biologische keuken Zodiac Restaurant: 
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DAG 3 - VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018 
18:10 
- 
- 
Einde  
19:40 
 

Suggestie: Zodiac Restaurant  • Richtprijs: 25 euro  Verantwoordelijke: Mohammad 
Golestan Parast 
O Witteringstraße 41, 45130 Essen, 
Duitsland 
)  +49 201 771212 
* Essen@pizza-zodiac.com 

Vertrek  
19:40 
- 
Aankomst  
20:20 
 

Inchecken bus 
+ 
Bustransfer Zodiac 
Restaurant – DJH Youth 
Hostel Duisburg Sportpark 

• Duur bustransfer: 30 min  
• De reizigers worden opgehaald voor het Zodiac restaurant  
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DAG 4 - ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Start 
8:00 
- 
Einde 
9:10 
 

 
 
Ontbijt in DJH Youth Hostel 
Duisburg Sportpark 

  

Vertrek 
9:10 
- 
Aankomst 
10:00 
 

Inchecken bus 
+ 
Bustransfer DJH Youth Hostel 
Duisbug Sportpark – Fitness 
Bootcamp Essen  

• Duur bustransfer: 40 min   

Start 
10:00 
- 
Einde  
11:30 

 
 
 
Original Bootcamp  

• Duur bootcamp: 1 uur  
• + korte uitleg 

 

Original Bootcamp: 
Verantwoordelijke: Philip Herbig 
O  Winfriedschule, Siepenstraße 19, 
45138 Essen, Duitsland 
)  0221/48530112 
* post@original-bootcamp.com  

Start  
11:30 
- 
Einde 
13:30 

 
 
 
Vrije lunch in Essen 
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DAG 4 - ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Vertrek: 
13:30 
- 
Aankomt 
14:10 

Inchecken bus 
+ 
Bustransfer Fitness 
Bootcamp Essen – 
Landschaftpark Duisburg 
Nord 

• De  bus wacht de reizigers op voor de Winfriedschule 
• Duur bustransfer: 30 min  

 

Start  
14:10 
- 
Einde  
17:10 

 
 
Beklimming in 
Landschaftspark Duisburg 
Nord 

 Landschaftspark Duisburg Nord: 
Verantwoordelijke: Ursula Riegel    
O  Emscherstraße 71, 47137 
Duisburg, Duitsland 
)  +49 (0) 203 42 81 20 
* dav-duisburg@t-online.de 

Vertrek  
17:10 
- 
Aankomst  
17:30 
 

Inchecken bus 
+ 
Bustransfer Landschaftpark 
Duisburg Nord – Mosch 
Mosch Oberhausen  

• Duur bustransfer: 15 min   

Start 
17:30 
- 
Einde 
19:30 

Avondmaal in Restaurant 
Mosch Mosch in Oberhausen  
 

• Noodle bar 
• Reizigers kunnen gratis eten tot 25 euro  

Mosch Mosch Oberhausen: 
O  CentrO-Promenade 51, 46047 
Oberhausen, Duitsland 
)  0208 - 882 372 70  
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DAG 4 - ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018 
 
 
 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Vertrek 
19:30 
- 
Aankomst 
20:00 
 

Inchecken bus 
+ 
Bustransfer Mosch Mosch 
Oberhausen - DJH Youth 
Hostel Duisburg Sportpark 

• Duur bustransfer: 20 min   
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DAG 5 - ZONDAG 2 SEPTEMBER 2018 

Uur Wat? Opmerkingen voor de reisleider Gegevens 
Start 
8:00 
- 
Einde 
10:00 
 

Ontbijt in DJH Youth Hostel 
Duisburg Sportpark  
+ 
Inladen bagage in de bus 
 

  

Vertrek 
10:00 
- 
Aankomst 
10:40 
 

Inchecken  bus 
+ 
Bustransfer DJH Youth Hostel 
Duisburg Sportpark - 
Mintrops Kochschule 

• Duur bustransfer: 30 min   

Start 
10:40 
- 
Einde  
13:40 
 

Kookworkshop + lunch in 
Mintrops Kochschule  

• Inbegrepen: Champagne receptie, workshop en menu  
• Extra drankjes zijn betalend 

Mintrops Kochschule: 
O  Steile Straße 46, 45149 Essen, 
Duitsland 
  

Vertrek 
13:40 
Aankomst 
16:40 

Inchecken bus 
+ 
Busreis Mintrops Kochschule 
– Brussel-Zuid 

• Duur bustransfer: 2u50 
• Afscheidswoord 
• Bedanking  
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BIJLAGEN 
 

( a )  T r a n s p o r t  m e t  a u t o c a r  +  C h a u f f e u r  +  R e i s l e i d e r  
 
 

 

 

 

 
 



 
38 

( b )  V e r b l i j f  i n  J u g e n d h e r b e r g e  S p o r t p a r k  D u i s b u r g  
 

 
 

 
( c )  Y o g a  s e s s i e  i n  B o t t r o p   

 
( d )  S i g n a l  I d u n a  P a r k  

 

 



 
39 

( e )  R a f t e n  o p  d e  R u h r  ( f )  B o o t c a m p  
 

 

( g )  L a n d s c h a f t s p a r k  D u i s b u r g -
N o r d  

( h )  K o o k w o r k s h o p  
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN 

 

Stap 1: Doelgroep 

Beschrijving kenmerken van doelgroep 

Geografisch 

De doelgroep die we willen aanspreken studeert in Vlaanderen en is bijgevolg Nederlandstalig. Dit betreft een groep jongeren die zowel 
bestaat uit Nederlandse als Vlaamse studenten. De touringcar die wordt ingezet vertrekt vanuit Brussel Zaventem. Deze centrale ligging is 
de ideale vertrekplaats door de goede bereikbaarheid. Daarbovenop voorzien we een Nederlandstalige reisbegeleiding, dus het beheersen 
van de Nederlandse taal is vereist.  

Demografisch 

Ons product richt zich op jongvolwassenen, of generatie Y. De studenten zijn tussen 21 en 25 jaar jong. De bijna-afgestudeerde studenten 
hebben zelf nog geen vast inkomen en zijn bijgevolg financieel nog afhankelijk van hun ouders. De reis is relatief duur, daarom focussen 
we ons vooral op een welgestelde doelgroep.  

We focussen ons niet op één specifiek geslacht. Zowel mannelijke als vrouwelijke jongvolwassenen kunnen zich inschrijven voor deze reis. 

Psychografisch 

De jongeren die we willen aanspreken zijn hogeschool- / universiteitsstudenten die op het punt staan om af te studeren. Ze hebben verder 
een actieve levensstijl en houden zonder twijfel van een uitdaging. Toch vinden deze jongeren het evenzeer fundamenteel om tot rust te 
komen op hun reis.  

Een gezonde levensstijl is voor onze doelgroep belangrijk zowel fysiek als mentaal. Ze hechten steeds meer waarde aan het zorgvuldig 
uitkiezen van biologische producten. Maar vinden het ook belangrijk om bewust te zijn van hun eigen emoties, gedachten en omgeving. 

Volgens onderzoek houdt generatie Y van beleving en besteedt het beperkte budget dat ze hebben het liefst aan reizen.   
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Gedrag 

Dit is de eerste editie van de reis dus de studenten zijn nog niet bekend met ons product. Het Ruhrgebied is minder bekend, dus de 
afstuderende studenten zijn er nog niet geweest. Onze doelgroep is actief bezig met sport dus sommigen zijn wel al op een sportkamp of 
-reis geweest. Bijgevolg reizen de potentiële deelnemers – in dit geval de studenten – voor de eerste keer naar het Ruhrgebied en voor 
sommigen zal het ook de eerste sportieve reis zijn.  

De studenten in onze doelgroep worden financieel gesteund door hun ouders. Hun ouders zijn welgesteld en de steun is nodig omdat de 
reis redelijk duur is. Het is moeilijk om van studenten loyaliteit te verkrijgen, omdat ze nog jong zijn en volop aan het verkennen zijn. 
Daarom willen we inspelen op de verwachte benefits van de doelgroep. Ze zijn sportief dus willen we zeker hierop inspelen. Daarnaast 
willen ze een gezonde levensstijl opbouwen en dat is ook één van de zaken die in onze reis centraal staat. 

Onze doelgroep staat op het punt om af te studeren. Dit is dan ook de ideale gelegenheid om een reis te organiseren waar ze nog een 
laatste keer kunnen genieten van het onbezorgde leven van een student vooraleer ze in een werkomgeving terecht komen. 

Motivationeel 

De jongvolwassenen die we aanspreken zijn op zoek naar een combinatie van nieuwe uitdagingen, uitoefenen van hun hobby’s en 
tegelijkertijd tot rust komen. Actief bezig zijn is wat onze doelgroep aanspreekt en ze zijn niet bang om eens iets nieuws te proberen.  Deze 
combinatie van activiteiten willen ze dan ook terugvinden in de reis.  

De voorziene activiteiten richten zich vooral op het creëren van een 
groepsgevoel. Met het oog op de toekomst, waar het werken in team vaak 
een belangrijke competentie is, bieden wij deze meerwaarde aan in ons 
programma. 

 
 

 
 
 
 

 



 6 

Portret van typische potentiële klant  

Naam: Valerie Vermeersch 

Leeftijd: 22 jaar 

Studie: Laatstejaarsstudente Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (KU Leuven) 
 

Hobby’s en vrijetijdsbesteding: Haar grootste hobby is volleybal. Ze spendeert veel tijd aan deze hobby en is dan ook meestal in 
de sporthal te vinden. Samen met haar team traint ze hier als voorbereiding op de wedstrijden. Ze is heel competitief ingesteld, 

verliezen is geen optie. Ze probeert dan ook telkens het volledige team moed in te spreken voor elke wedstrijd. Wanneer ze niet in de sporthal is, vind je haar 
bij haar vrienden. Valerie is een echte levensgenieter: work hard, play hard. In het weekend gaat ze dan ook graag een stapje in de wereld zetten en in de 
zomer bezoekt ze graag eens een festival. Het is ondertussen ook een jaarlijkse traditie geworden om met haar vriendengroep een reis te maken. Elk jaar 
zoeken ze een nieuwe uitdaging. Zo zijn ze al gaan surfen in Portugal, skiën in Oostenrijk, …  

Levensstijl: Valerie is vegetarisch en heeft zich verdiept in deze levensstijl. Samen met haar vriend volgt ze een cursus “gezond koken”. Ondertussen heeft 
deze levensstijl plaatsgenomen als een vaste waarde in haar sportieve leven. 

Woonsituatie: Valerie woont nog bij haar ouders. Ze heeft namelijk nog geen vast inkomen. Samen met haar ouders en 12-jarig zusje, woont ze in Zedelgem.  
Tijdens de week zit ze op kot in Leuven voor haar studies. 

Inkomsten: Valerie heeft nog geen inkomen. Haar ouders zijn welgesteld en steunen haar financieel waar nodig.  
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Stap 2: Doelstellingen 

Doelstellingen marcomplan 

Creëren van een 
behoefte 

Het creëren van behoefte voor onze reis is een belangrijk aspect.  

We bieden een volledig uitgestippelde reis aan naar het Ruhrgebied, een sterk geïndustrialiseerde regio in Duitsland. Een omgeving 
die voor jongvolwassenen niet direct bekend in de oren klinkt. Daarom willen wij deze bestemming promoten door USP’s, zoals het 
Landschaftspark en het industriecomplex Zeche Zollverein op te nemen in ons programma. Ze beschikken niet enkel over de titel van 
industrieel erfgoed, maar ze hebben in de loop der jaren ook een nieuwe, recreatieve en sportieve functie gekregen. Zo kan je je 
uitleven in het zwembad middenin het industriecomplex Zeche Zollverein of kan je de muren van het erfgoed letterlijk op klimmen in 
het Landschaftspark. 

Naast het industriële erfgoed staat het Ruhrgebied ook bekend voor zijn natuurlandschappen. Talrijke wandel- en fietspaden die reeds 
uitgestippeld zijn maken het mogelijk om actief bezig te zijn in een mooie, rustige omgeving.  

Aangezien de interesses van onze doelgroep vooral te maken hebben met mentale en fysieke gezondheid, spelen we daarop in met 
ons programma. Het programma zullen we dan ook zeker in de verf zetten in onze communicatie met de klant. 

Merkbekendheid 
Deze doelstelling is niet relevant voor onze marketingcommunicatie. Het is niet de bedoeling om ons als touroperator bekend te 
maken. Het gaat immers over een nieuw product dat we willen voorstellen aan potentiële klanten. 

Productkennis 
In het verlengde van “het creëren van behoefte” willen we in onze marketingcommunicatie ook duidelijk maken dat het programma 
specifiek bedoeld is voor sportieve jongvolwassenen die van een gezonde levensstijl houden. Het is belangrijk om de sterkste punten 
uit onze reis te benadrukken, wat in ons geval de combinatie is van de verschillende interesses van onze doelgroep. 
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Merkattitude  

Het is belangrijk dat potentiële klanten een positieve houding tegenover onze reis aannemen. Het gaat om een nieuw product, dit wil 
zeggen dat men een mening zal vormen gebaseerd op hoe wij ons product positioneren en welke voordelen wij uitdragen. Door zowel 
de communicatiemiddelen als ons product zelf zo goed mogelijk af te stemmen op onze doelgroep, willen we een connectie creëren 
tussen de reis en de doelgroep. Dat doen we door een busreis aan te bieden die in het teken staat van sport en gezondheid in het 
Ruhrgebied.  Het thema van de reis en de daar bijhorende activiteiten sluiten met andere woorden perfect aan bij de interesses van 
onze doelgroep. 

Gedragsintentie 

Wanneer we onze potentiele klanten ervan overtuigd hebben dat deze reis aansluit tot hun behoeften, is het belangrijke dat we ze 
ook verder gaan ondersteunen. We willen de potentiële klanten aanzetten tot een bepaald gedrag bijvoorbeeld: het bezoeken van 
een reiskantoor/website, een brochure aanvragen, … Ervoor zorgen dat ze op een efficiënte manier relevante informatie kunnen 
inwinnen over deze reis. Zo wekken we steeds meer interesse op en kunnen we reactie uitlokken bij onze doelgroep. 

Koopondersteuning 
We ondersteunen de klant door duidelijke informatie ter beschikking te stellen over waar, wanneer en hoe men onze reis kan boeken. 
We willen de potentiële klant tegelijkertijd ook geruststellen door mogelijke obstakels te minimaliseren en oplossingen te bieden. Zo 
willen we het vertrouwen van jongvolwassenen winnen die overwegen om deze reis te boeken. 

Gedrag 
Eén van onze belangrijkste doelstellingen is dat jongvolwassenen onze reis daadwerkelijk zullen boeken. We zetten in op verschillende 
communicatiemiddelen die de klant over de streep zullen trekken.  

Tevredenheid 

Tevredenheid is een zeer belangrijke doelstelling voor ons marketingcommunicatieplan. Onze doelgroep is enorm actief op sociale 
media. Wanneer ze tevreden zijn van de reis zullen ze dit uiten op de verschillende internetplatformen. De meningen zullen zich 
steeds verder verspreiden door middel van ‘likes’, delen etc. Zo worden klanten ambassadeurs door middel van mond-tot-
mondreclame. Door de verspreiding via sociale media blijft het niet beperkt tot de kennissenkring van de doelgroep, maar heeft het 
een potentieel om mensen te bereiken ver daarbuiten. Daarom vinden we het belangrijk om ook na de boeking van de reis in contact 
te blijven met de klant. Bijvoorbeeld net na de boeking stellen we ze nogmaals gerust door te melden dat ze een goede keuze gemaakt 
hebben en ze geen spijt zullen krijgen van hun beslissing. 

Loyaliteit 
Loyaliteit is een minder belangrijke doelstelling binnen ons marketingcommunicatieplan. Het gaat om een nieuw product waarbij we 
een specifieke doelgroep aanspreken. Het is dus vooral belangrijk om nieuwe klanten te overtuigen. 
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Stap 3: Boodschapstrategie 

Eén belangrijk concurrerend product van de reis 

Het concurrerend product dat we in acht nemen is “De Ardennen Mountainbike Challenge 2018” georganiseerd door “Fit Avontuurlijke Sportieve reizen”. We 
zien de Ardennen als belangrijke concurrent omdat hun aanbod nauw aansluit bij dat van het Ruhrgebied. Het landschap is vergelijkbaar door de aanwezige 
natuur. Daardoor vind je er veel dezelfde activiteiten terug zoals actieve bezigheden, waaronder het mountainbiken. Net zoals het Ruhrgebied staat de 
Ardennen ook bekend om zijn rustgevende omgeving. Deze reis biedt een intensieve training mountainbike. Onze reis naar het Ruhrgebied bevat geen 
mountainbike tocht, maar is ook een intensieve reis. De belangrijkste dreiging voor ons is natuurlijk de nabijheid van de Ardennen in vergelijking met het 
Ruhrgebied. (http://www.fitavontuurlijkesportreizen.nl/nl/mountainbiken/de-ardenne-mountainbike-challenge-2018/)  

Positioneren t.a.v. de concurrentie: Differentiatie op basis van benefits 

De activiteiten van onze reis sluiten perfect aan bij de behoeften van onze doelgroep. Onze reis gaat door in een voor hen redelijk onbekend gebied, waardoor 
ze sneller zullen kiezen voor ons product. Ons doelpubliek houdt namelijk van nieuwe belevingen en nieuwe uitdagingen. We spelen ook in op de trend ‘sport 
en gezondheid’, zelfs onze accommodatie speelt hierop in. Met dit thema onderscheiden we ons zeker van de alledaagse concurrenten. Door de combinatie 
te bieden sport én mentale gezondheid proberen we ons ook te onderscheiden van concurrenten als “Fit Avontuurlijke Sportieve reizen”. 

In vergelijking met onze concurrent, De Ardennen Mountainbike Challenge 2018 , is ook de infrastructuur in het Ruhrgebied een stuk beter voor het uitvoeren 
van sportieve activiteiten. Zo zijn er hier onder andere recent nog nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd. 

Verder onderscheiden we ons doordat onze doelgroep hun tijd zal doorbrengen met enkel leeftijdsgenoten met dezelfde interesses, en ze veel 
groepsactiviteiten te laten doen. Dit zal zorgen voor een unieke sfeer tijdens de reis.  

Boodschapstrategie: Belangrijkste voordeel (USP of ESP) + Welke van de onder 3.2 geformuleerde voordelen ga je het meest benadrukken? 

Wij willen ons voornamelijk focussen op beleving en uniciteit. Dit zijn twee enorm belangrijke aspecten, waar onze doelgroep vandaag de dag steeds meer 
waarde aan hecht. 
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Stap 4: Creatief idee 

Tekstuele ideeën 

Als naam voor onze reis kozen we voor “Ruhr[s]po[r]tt”. Na wat onderzoek op het internet botsten we op het synoniem Ruhrpott voor het Ruhrgebied. De 
betekenis heeft diepe wortels. “Pott” verwijst naar de belangrijke gebeurtenissen die hier plaatsvonden en betrekking hebben op het industrieel erfgoed die 
het Ruhrgebied vandaag te bieden heeft. We verwerkten het woord “sport” in deze benaming omdat sport het belangrijkste thema van onze reis is en we 
vooral hierop willen focussen. Een pluspunt van deze benaming is dat het goed klinkt en bovendien ook relevant is voor onze reis en het bijhorende 
programma. 

Flow the river of well-being/healthiness. Als we “flow” letterlijk vertalen betekent het “stroom”. Daarmee verwijzen we naar: beweeg mee met/volg het 
pad/de stroom van een gezonde levensstijl. Als we naar de diepere betekenis van “flow” kijken, zien we dat we daar nog veel verder in kunnen gaan. Flow 
refereert namelijk aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Het is het optimaal beleven van een moment 
waarin we geluk ervaren omdat we positief en intensief bezig zijn met iets. Met “the river” leggen we de link naar het Ruhrgebied en zijn befaamde rivier. En 
tot slot verwijzen we indirect naar ons volledige programma wanneer we spreken over “well-being” of “healthiness”. 

De slogan staat dus voor alle belangrijke facetten die we willen benadrukken in ons programma, namelijk: gezond eten, sport en bezinning voor zowel een 
mentale als fysieke gezondheid.  

Visuele ideeën 

In onze communicatie willen we dus werken met de belangrijkste doelen van onze reis. We bieden een reis aan waarbij jongvolwassenen de kans krijgen om 
het beste uit zichzelf te halen op zowel fysiek als mentaal vlak. Dat allemaal in een unieke omgeving waar industrieel erfgoed omringd wordt door een 
prachtige natuur.  

We focussen voornamelijk op de sportieve beelden die actie laten zien. Hiermee willen we onze doelgroep in 1 oogopslag overtuigen om deel te nemen aan 
de reis. Daarnaast willen we ook met beelden duidelijk maken dat de reis ook draait om de mentale gezondheid en gezonde voeding. Nadat de sportieve 
beelden hun aandacht hebben getrokken, willen we de jongeren met deze beelden nog extra overtuigen. 
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Stap 5: Keuze marketingcommunicatiemix 

Eigen Website JA 

Door onze reis in de verf te zetten op onze al bestaande website kunnen we potentiële klanten beter bereiken. We maken 
namelijk een reis voor jongvolwassenen, de generatie die opgroeide in het digitale tijdperk. Wanneer men iets hoort of ziet 
passeren (affiches, …) dat hen wel interesseert, schakelt men snel het internet in om er meer over te weten te komen. 
Daarom zullen wij voor onze website met SEO werken om onze reis goed vindbaar te maken. Search Engine Optimalization: 
we gebruiken relevante trefwoorden en trefwoordcombinaties om onze webpagina van de reis hoog te laten scoren in de 
zoekresultaten. Op die manier zullen we meer zichtbaarheid creëren wat leidt tot meer clicks en conversie.  

Bovendien kunnen we met onze website potentiële klanten informeren op eender welk moment van de dag. Met mooie 
foto’s, aantrekkelijke omschrijvingen, informatie over ons reisbureau en over de reis zelf, contactgegevens, … kunnen we 
niet alleen de klant informeren maar ook hun vertrouwen winnen door geloofwaardig en professioneel over te komen met 
onze website. 

Nog een groot voordeel van een eigen website is dat we een klantendatabase kunnen opbouwen. Klanten kunnen een eigen 
account aanmaken op onze website waardoor wij veel meer over hen te weten komen. Deze data kan enorm handig zijn 
voor onze communicatie met de klant (nieuwsbrieven, persoonlijke advertenties…). 

We willen met dit instrument vooral behoefte creëren bij onze doelgroep door de voordelen van onze reis te benadrukken 
en hun productkennis vergroten door hen te informeren. Zo helpen we de potentiële klant tijdens zijn/haar zoekfase van 
het inkoopproces. Bovendien kan een duwtje in de goede richting nooit kwaad. Hierbij linken we terug naar onze doelstelling 
koopondersteuning; door gerichte en relevante informatie te verstrekken help je ze bij het maken van een keuze en stel je 
ze tevens ook gerust.  

Eigen Facebook 
pagina 

JA 

De specifieke doelstellingen die we willen realiseren door middel van Facebook-communicatie zijn behoefte creëren bij 
onze doelgroep, productkennis aanbieden en de gedragsintentie beïnvloeden.  

Facebook is een instrument met een enorm groot bereik. Door onze reis te introduceren op onze Facebook-pagina willen 
we meer klanten bereiken om zo awareness op te bouwen voor ons product. Via onze Facebook-pagina verwijzen we naar 
onze website en delen we acties op deze pagina. We willen dit creatief aanpakken met originele video’s, leuke quotes, tips… 
Tegenwoordig wordt creativiteit en humor enorm beloond op het internet, met name op Facebook. Posts worden massaal 
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gedeeld en geliked. Hoe meer hoe beter natuurlijk; des te meer mensen onze posts/pagina bekijken, des te meer potentiële 
klanten we kunnen overtuigen. Bovendien kunnen we op Facebook ook selectief gaan bepalen met welke pagina’s we posts 
delen zoals bijvoorbeeld de pagina’s van hogescholen en/of universiteiten. Natuurlijk is deze pagina ook informatief bedoelt 
met onder andere foto’s en ervaringen van vorige reizigers. Ook de interactie tussen potentiële klanten en ons reisbureau 
wordt bevorderd door de toegankelijkheid die Facebook biedt. Dat zorgt dan weer voor meer vertrouwen in ons. 

Eigen Twitter 
account 

NEE 
Twitter is een social media platform dat minder populair is bij jongvolwassenen. Onze doelgroep is veel actiever op 
Instagram, Facebook en YouTube. Daarom willen we ons vooral focussen om op deze platformen te posten en onze 
doelgroep aan te spreken. 

Eigen Youtube 
kanaal 

JA 

Een eigen Youtube-kanaal kan handig zijn om promotievideo’s op te plaatsen van onze reis. Video’s geven een mooi 
overzicht van wat mensen kunnen verwachten. Zo kunnen we op een hedendaagse manier het Ruhrgebied in beeld 
brengen, een overzicht van de activiteiten laten zien, ... om op die manier de jongvolwassenen warm te maken voor onze 
reis. In de omschrijving zullen we links voorzien naar onze verschillende social media en onze website waar ze nog meer 
informatie kunnen vinden over de reis. 

Ook kunnen we inspelen op de trend van influencers; door reizigers video’s te laten maken over onze reis kunnen we 
promotie maken en interesse opwekken. Elke influencer kent een eigen doelpubliek, door samen te werken met influencers 
die vooral jongvolwassenen beïnvloeden spreken we de doelgroep aan die wij willen bereiken.  

De doelstellingen die we willen realiseren met ons YouTube-kanaal zijn vooral behoefte creëren en inspelen op de 
gedragsintentie van onze doelgroep. 

Ander gebruik 
sociale media 

JA 

Instagram: door foto’s te posten kunnen we de interesse van onze doelgroep aanwakkeren en hen een goed beeld geven 
van wat deze reis inhoud (informatie geven). We kunnen ook de influencers op Instagram aanspreken om promotie te 
maken over onze reis of het Ruhrgebied zelf. Door de juiste hashtags te gebruiken en samen te werken met influencers die 
dezelfde doelgroep aanspreken als ons kunnen we op een efficiënte manier een groot deel van onze doelgroep bereiken. 
We zijn al even op zoek gegaan naar eventuele influencers waarmee we kunnen samenwerken: 

https://www.instagram.com/blog_believe_and_achieve/  
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https://www.instagram.com/Fitgirlcode/  

https://www.instagram.com/biteandsee/  

Ze hebben een doelpubliek dat enorm interessant kan zijn voor onze reis. De foto’s die ze posten hebben vooral te maken 
met een gezonde levenstijl, sport, voeding en reizen. De samenwerking met influencers bespreken we verder onder “free 
publicity”. We willen op deze manier interesse opwekken bij onze doelgroep en behoefte creëren. 

Drukwerk 
(brochure, folder, 
flyer…) 

JA 

We vinden het belangrijk dat mensen iets tastbaars hebben over ons product. Daarom willen we zorgen voor folders en 
affiches waarop kort het concept van onze reis omschreven staat samen met onze contactgegevens. Zo kan onze doelgroep 
ons bij vragen altijd contacteren (website, telefoonnummer, social media, …). We willen hiermee de interesse opwekken en 
onze doelgroep informeren. We gaan ons drukwerk verspreiden in verschillende hogescholen en universiteiten. Bovendien 
willen we onze brochures ook in de reiskantoren van lokale reisagenten voorzien zodat klanten dit makkelijk kunnen 
meenemen. Op die manier willen we inspelen op het gedrag van onze doelgroep. We willen hen aanzetten om zich te laten 
informeren en om nieuwe klanten te verwerven. We willen ook de voordelen van onze reis benadrukken in onze folder om 
behoefte te creëren bij de jongvolwassenen.   

Reclame offline 

(paid) 
JA 

Het is niet de bedoeling dat we ons blauw betalen aan een radio of televisiespotje. We willen ons richten op onze doelgroep. 
We kunnen onze doelgroep wel bereiken door bijvoorbeeld een artikel over onze reis te plaatsen in schoolmagazines, dit is 
al een meer gerichte aanpak en is niet zo duur. We kunnen ook in specifieke tijdschriften ons product laten zien, maar dan 
enkel in relevante tijdschriften voor onze doelgroep zoals de Flair. Het tijdschrift omschrijft zichzelf als een eigenzinnig, 
toegankelijk en spontaan blad dat jonge vrouwen een houvast biedt om het beste uit hun leven te halen. Lifestyle is een 
thema dat expliciet in de Flair besproken wordt. Food, travel, body en mind zijn bijvoorbeeld zeer interessante onderwerpen 
voor ons die onder dit thema vallen. De bedoeling hiervan is om onze doelgroep bewust te maken van ons product en op 
die manier behoefte te creëren en hun productkennis te vergroten. Door onze contactgegevens en social media bij het 
artikel te vermelden willen we inspelen op de gedragsintentie. Bij eventuele interesse kunnen ze zich namelijk verder 
informeren over onze reis op andere platformen zoals bijvoorbeeld Facebook of onze website. 
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Reclame online  

(paid) 
JA 

Dit is een zeer interessant communicatie-instrument voor ons. Onze doelgroep is opgegroeid in het digitale tijdperk. 
Tegenwoordig wordt er altijd eerst grondig onderzoek gedaan op het internet door de potentiële klant vooraleer men 
overgaat tot de aankoop. Door middel van SEA, Search Engine Advertising, kunnen we inspelen op het gedrag en de 
gedragsintentie van onze doelgroep. Met de juiste zoektermen willen we onze advertentie zo goed mogelijk afstemmen op 
onze doelgroep. We kunnen bijvoorbeeld via Google AdWords adverteren zodat we sneller gevonden worden door mensen 
die soortgelijke reizen opzoeken. Google laat relevante advertenties zien aan mensen die actief op zoek zijn naar deze 
informatie. Het voordeel bij SEA is dat we zelf kunnen bepalen hoeveel we hierin investeren (CPC, CPM, …). We kunnen 
bijvoorbeeld een dagelijks budget instellen en kiezen wanneer we starten en stoppen met adverteren. We willen door 
middel van deze online reclame de productkennis vergroten. 

Sales promotion JA 

Omdat de reis die we aanbieden een nieuw product is vinden we het belangrijk om de vraag ernaar te stimuleren. Dit willen 
we doen aan de hand van sales promotion. We zouden bijvoorbeeld kortingen aanbieden aan studenten die aangesloten 
zijn bij een sportvereniging of sportschool. Op deze manier willen we het gedrag van onze doelgroep beïnvloeden. Ook 
vroegboekkortingen kunnen interessant zijn om onze reis te promoten en de doelgroep te overtuigen. 

Direct marketing JA 

We willen onze bestaande klanten op de hoogte brengen van onze nieuwe reis. Dit willen we doen door de reis te promoten 
in onze nieuwsbrief die we per e-mail naar ons klantenbestand sturen. Andere vormen van direct marketing zullen we niet 
gebruiken. Telefonisch de klant benaderen bijvoorbeeld vinden we te opdringerig en vaak ervaart de klant dit ook als 
storend. We willen namelijk onze doelgroep informeren en behoefte creëren en ze niet afschrikken. 

Pers, free 
publicity 

JA 

Free publicity is zeker een belangrijk instrument in onze marketingcommunicatiemix. Het wordt namelijk vaak 
geloofwaardiger en betrouwbaarder gevonden dan advertenties. Vooral bloggers en vloggers zijn vandaag de dag enorm 
populair. We kunnen deze influencers benaderen en informeren over onze nieuwe reis. Wellicht kunnen we ze overtuigen 
om iets positiefs te schrijven over de reis, door bijvoorbeeld het aanbieden van een geschenk of bepaalde korting. De 
bloggers of vloggers die we willen aanspreken moeten natuurlijk een link hebben met onze doelgroep, daarom zouden we 
influencers zoals Bite&See, Believe and Achieve, Fitgirlcode… contacteren. 

We zouden ook een persbericht schrijven naar enkele journalisten van bijvoorbeeld de Flair. Samen met een aantal cijfers 
van de groeiende interesse in een sportieve, healthy lifestyle zouden we een afgestemd artikel schrijven over onze nieuwe 
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reis. Onderaan ons persbericht willen we ook nog een ‘noot voor de redactie’ zetten waarin we verwijzen naar een 
contactpersoon, onze website en eventueel relevant beeldmateriaal.  

Op die manier creëren we behoefte naar onze reis door onze voordelen naar boven te brengen. We vergroten ook de 
productkennis en wekken eventueel verdere interesse op bij onze doelgroep. 

Sponsoring NEE 
In onze marketingcommunicatiemix zullen wij geen gebruik maken van sponsoring. Sponsoring realiseert namelijk (grotere) 
naambekendheid. Zoals al eerder vermeld, is deze doelstelling niet relevant voor ons. Het is niet de bedoeling om ons 
bekend te maken als touroperator, maar om een nieuw product voor te stellen aan potentiële klanten. 

Evenementen NEE 
We vinden het te omslachtig om zelf een evenement te organiseren waar we slechts 1 nieuwe reis uit ons aanbod 
voorstellen. Het vergt veel voorbereiding en kost bovendien veel geld om dit te organiseren. 

Persoonlijke 
verkoop 

NEE 

Persoonlijke verkoop is voor onze doelgroep minder interessant. Wij denken ze beter te kunnen bereiken via online reclame, 
free publicity… 

 

Beurzen NEE 
Als touroperator is het interessant om op reisbeurzen aanwezig te zijn, voornamelijk om merkbekendheid op te bouwen. 
Het gaat hier over een nieuw product binnen ons aanbod. Merkbekendheid opbouwen is in dit geval niet de bedoeling en 
daarom zullen we in onze communicatiemix geen gebruik maken van beurzen. 

Volg je een pushstrategie, een pullstrategie of een combinatie van beide? Leg uit 

We kiezen ervoor om de pullstrategie toe te passen. We richten onze communicatie dus rechtstreeks op jongvolwassenen, integendeel tot de pushstrategie 
waarbij men via meerdere tussenpersonen een product of dienst naar de klant wil brengen. Door de opkomst van social media zoals Facebook, Instagram, … 
is het tegenwoordig zeer eenvoudig om de klant rechtstreeks te bereiken. Daarom zullen we tijdens onze communicatie actief zijn op meerdere social media 
platformen. Ook via onze website proberen we de klanten rechtstreeks te benaderen. Door deze strategie toe te passen willen we vooral behoefte creëren 
bij onze doelgroep, maar ook de gedragsintentie sturen en de productkennis bevorderen. Omdat deze communicatie veel persoonlijker gebeurt dan bij de 
pushstrategie, creëren we een groter gevoel van vertrouwen. Als we dit als touroperator nauwkeurig opvolgen, kan dit dan weer leiden naar meer loyaliteit.  
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Geïntegreerde marketingcommunicatie: Geef 3 voorbeelden die aantonen dat de verschillende instrumenten op elkaar zijn afgestemd en 
elkaar versterken. 

We vinden het belangrijk om geïntegreerde marketingcommunicatie toe te passen. Hiermee bedoelen we dat we eenzelfde kernboodschap willen 
overbrengen naar eenzelfde doelgroep via meerdere kanalen.  

Door folders uit te delen en affiches op te hangen in hogescholen en/of universiteiten willen we onze reis introduceren aan onze doelgroep. Op deze folders 
en affiches zullen zowel onze belangrijkste social media vermeld staan als onze website. Zo begeleiden we onze doelgroep verder naar meer uitgebreide 
informatie over onze reis. Op de Facebookpagina zal de doelgroep onder andere informatie en tips vinden over de reis, YouTube video’s die onze reis in beeld 
brengt, reacties van andere potentiële klanten, … Het belangrijkste van deze social media is dus aan de hand van relevante content onze doelgroep te 
informeren en hun productkennis te vergroten.  

Op deze pagina zullen ook promoties geïntroduceerd worden die op hun beurt naar onze website linken. Door bijvoorbeeld promotiecodes te delen op 
Facebookgroepen van sportverenigingen, hogescholen, … leiden we potentiële klanten naar onze website. Op de website vinden ze gedetailleerde info over 
de reis, kunnen ze alle gegevens over het reisbureau terugvinden en met hun kortingscode uiteindelijk de reis boeken. 

Geïntegreerde marketingcommunicatie geeft ons de kans om effectiever en efficiënter te communiceren met onze doelgroep. We zorgen ervoor dat onze 
instrumenten (in dit voorbeeld: drukwerk, Facebook, website en sales promotion) één verhaal vormen.  
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Stap 6: Budget: Geef duidelijk aan waarop je raming is gebaseerd – stop de info waarop je je baseert in bijlage. 

Marketingcommunicatie actie  Kosten 

Eigen website 

N.v.t. à We gebruiken de reeds bestaande website van onze touroperator om onze reis op te promoten. 

 
/ 
 

Eigen Facebookpagina 

We gebruiken de Facebookpagina van onze touroperator waar we onze nieuwe reis in de verf zetten. We kunnen 
eventueel wel een evenement aanmaken op Facebook dat men kan delen onder vrienden etc. 

- Berichten promoten: extra bereik à Criteria gebaseerd op ons doelpubliek (leeftijd 21 – 25 jaar, …) 
We willen tot 1 maand voor vertrek onze belangrijkste berichten boosten. Hieraan willen we €10 per week 
besteden gedurende 8 maanden. 

- Facebook-advertentie: gebaseerd op het aantal weergaven/aantal keer dat mensen op de advertentie klikken à 
Tekst, afbeeldingen, video’s, … 

 

 

 

Ong. €350  

 

Totaalbudget 
advertenties: €150 

Twitter account  N.v.t. 

YouTube kanaal Gratis 

Instagram account 

Extra promotie via Facebook (Instagram account linken aan Facebook) 

Totaalbuget advertenties: 
€ 150 
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Drukwerk: folders & affiches 

- Folders 
750 exemplaren: A6 / Standaard glossy 3-luikfolder à Visaprint 
We hebben al een ontwerp voor onze folder daarom hoeven we enkel het drukwerk te betalen. 

- Affiches 
50 exemplaren: A2 / Mat – Verticaal à Visaprint 
We hebben al een ontwerp voor onze affiche daarom hoeven we enkel het drukwerk te betalen. 

 

Totaal: €117,50 

 

Totaal: €422,99 

Reclame offline (paid) 

- Flair 
¼ vierkant niet-aflopend 90 x 120  

- Schamper: officieel studentenblad van de Universiteit Gent 
1 pagina 

- Campuskrant: maandelijks tijdschrift van de KU Leuven 
¼ pagina (staand of liggend) 
 

 

 
€ 3 787,50 
 
€450 
 
€1000 

Reclame online (paid) 

- Google Adwords 

We willen ongeveer 5 maanden gebruik maken van Google Adwords, vanaf 6 maand voor de reis tot 1 maand voor 
vertrek. à 5maanden x 4weken = 20w. x 7d. = 140 dagen. We zouden werken met een budget van €10 per dag. 

 

€1400 
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Sales promotion 

- Kortingen voor sportverenigingen/sportscholen/… 

Vroegboekkortingen 

/ 

Direct marketing 

Nieuwsbrief 

/ 

Pers, free publicity 

- Influencers 
Kortingen op onze reizen, … 

Persbericht 

/ 

Sponsoring N.v.t. 

Evenementen N.v.t. 

Persoonlijke verkoop N.v.t. 

Beurzen N.v.t. 
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Bijlagen 

 

FACEBOOKPAGINA 
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INSTAGRAM ACCOUNT  

 

 

DRUKWERK 

 
Folders                                                                                                                             Affiches 
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RECLAME OFFLINE (PAID) 

 

Flair                                                                                                                       Schamper 

                    
 
Campuskrant 
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RECLAME ONLINE (PAID) 
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Timing marketingcommunicatiemix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Timing verschillende instrumenten is 
goed op elkaar afgestemd 

Voorbeeld:  
 
Tijdens de verschillende dagen dat wel langsgaan op hogescholen en universiteiten, bieden we 
vroegboekkorting aan (sales promotion).  

Timing houdt rekening met 
beslissingsproces doelgroep 

Voorbeeld:  
 
We starten de promotie in januari. De studenten zijn bezig of klaar met de examens en denken tijdens deze 
periode na over de reizen die ze zullen maken in de zomer. We blijven promoten online en offline om de 
potentiele klanten te blijven stimuleren. 
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FACEBOOKPAGINA 
https://www.facebook.com/Topformtravel/ 

 

WEBSITE 
- Homepage 

https://eline-tje.wixsite.com/topformtravel 
- Detailpagina 

https://eline-tje.wixsite.com/topformtravel/busreizen2 


