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1. Inleiding
1.1. Opdracht
Op Busworld (20 oktober 2017, Kortrijk Xpo) kregen we van BAAV (Beroepsvereniging van Autobus- en
Autocarondernemers van West-Vlaanderen) de opdracht een vijfdaagse touringcarreis naar het
Ruhrgebied te ontwerpen. Deze opdracht houdt in dat we een reis moeten uitstippelen voor jongeren
tussen 18 en 27 jaar, waarbij de autocar op een creatieve manier ingezet wordt en een meerwaarde
aan de reis biedt.
Aan de opdracht zijn uiteraard enkele voorwaarden en vereisten verbonden: de reis wordt gemaakt
op basis van minimum 22 deelnemers; het vertrekpunt van de reis is het Station Brussel-Zuid; de
maximale inkoopprijs bedraagt €550 per persoon. In deze prijs moet minimaal kamer met ontbijt, alle
transfers, (een deel van) de bezienswaardigheden, de kosten voor de reisleider, alsook de kamer en
maaltijden van de chauffeur en de reisleider inbegrepen zijn.
Deze opdracht valt binnen een wedstrijd tussen toerismestudenten uit verschillende hogescholen van
Vlaanderen en Brussel, waarvoor vier luiken te vervolledigen zijn: de reisomschrijving, het financieel
plan, het marketingcommunicatieplan en de uitgewerkte marketingcommunicatietool. In dit
document worden de eerste twee onderdelen beschreven en toegelicht.

1.2. Methodiek
Opnieuw kregen we tijdens de lessen binnen Project III: Reisorganisatie op maandagnamiddag een
opdracht die tegen het einde van het uur afgewerkt moest worden. Een eerste luik was het bedenken
van een persona en bij uitbreiding onze doelgroep. Daarnaast hebben we ook al een eerste onderzoek
gedaan naar bezienswaardigheden en activiteiten in het Ruhrgebied. Zo beslisten we al snel dat we
een rondreis wilden maken en de vier grootste steden in het Ruhrgebied, namelijk Essen, Dortmund,
Bochum en Duisburg, combineren. Elk apart gingen we op zoek naar een aantal leuke attracties binnen
deze steden en kregen zo een uitgebreide lijst aan activiteiten.
In de tweede fase selecteerden we de accommodatie, zijnde hostels aangezien onze doelgroep
jongeren tussen 18 en 27 jaar is. In dit stadium van de opdracht moesten we ook ons eigenlijk
reisprogramma opstellen. Hierbij kozen we welke bezienswaardigheden uit de eerder opgestelde lijst
we wilden opnemen in ons programma. Ook beslisten we in deze fase onze rode draad, namelijk de
combinatie van het industriële karakter van het Ruhrgebied en muziek. Zo bedachten we ook de
reistitel “Industrial Frequencies”. Vervolgens planden we welke activiteiten we op welk moment van
welke dag gaan doen en konden we de afstanden tussen de verschillende bezienswaardigheden
berekenen.
In de derde en laatste fase stelden we de prijszetting op en berekenden zo onze in- en verkoopprijs.
Hierbij moesten we uiteraard rekening houden met de verschillende kosten voor de reisleider, alsook
de kosten voor de chauffeur. In deze fase begonnen we ook met de uitwerking van ons dossier en
startten we onder andere ons wervend schrijven voor het reisprogramma en de verschillende
onderdelen van ons draaiboek. Nadien moesten we nog enkele kleinigheidjes toevoegen en/of
aanpassen en ons dossier was klaar!
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2. Doelgroep
2.1. Persona
Naam

Bert van Rhein

Leeftijd
Afgestudeerd in

25 jaar (25 juni 1992)
Industrieel ingenieur

Werkt voor
Woonplaats
Hobby’s

Barco (Kortrijk)
Oudenaarde
Lezen
Tennissen (recreatief)
Uitgaan met vrienden
Houdt van industriële geschiedenis en gebouwen
Samenwonend (met vriendin) in een appartement
In een relatie (al 4 jaar)

Burgerlijke staat
Relatiestatus

2.2. Match programma en doelgroep
Industrial Frequencies gaat zich specifiek concentreren op de doelgroep van 18-27 jaar. Bert is de
ideale persoon die met ons reisprogramma kan mee reizen. Hij is geïnteresseerd in industrieel erfgoed
en kent, door zijn opleiding, wel wat dit onderwerp. Hij maakt deze korte trip met zijn vriendin die
hetzelfde gestudeerd heeft als hem (zaten in dezelfde klas).
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3. Touringcar
3.1. Omschrijving en motivatie touringcar
Wat de keuze van de autocar betreft, kozen we voor een normale autocar tot 33 zitplaatsen met Tvschermen, toilet en airconditioning. Dit voertuig is misschien basic maar we hebben alles aanwezig die
we nodig hebben en we kunnen de autocar zelf ons eigen tintje geven.
Dit is hoe wij het zien:

3.2. Gebruik van de touringcar in het reisprogramma: toelichting
Kerst decoratie
Aangezien we dagelijks in de autocar zitten, gaan we die zo gezellig mogelijk proberen in te richten.
Duitsland is algemeen gekend als het land van de kerstmarkten en kerstdecoratie moet dus zeker het
interieur opfleuren. We kunnen dit doen door:
•
•
•

Rode gordijnen aan te brengen met wat groene dennentakken rondom het venster en de
stoelen (kransen rondhangen)
Aan elke stoel een gedichtje hangen met als thema Kerstmis
Kerstlichtjes langs het wandelpad hangen

Industriële erfenis
Ons thema is natuurlijk breder dan kerstmis. We focussen ons ook op de industriële erfenis van het
Ruhrgebied. Dit is natuurlijk wel een opgave. We kwamen op het idee om de groep in koppels op te
splitsen en die elk een plaatsnaam te geven (binnen het Ruhrgebied). Deze personen worden zo
buddies en krijgen de opdracht om voor elkaar te zorgen. Mochten er personen zijn die met een
vriendengroep of als koppel reizen, kunnen die dat op voorhand laten weten en dan houdt de
reisleiding rekening met die mensen zodat ze samen kunnen zijn (er kunnen groepen van 2-4 gevormd
worden naargelang de inschrijvingen).
De personen gaan bij elkaar zitten en er wordt een polaroid foto gemaakt van de groepen. Deze foto’s
worden dan gehangen aan de stoelen van die personen en dat wordt dan hun vaste plaats.
Natuurlijk zijn die groepen niet enkel gemaakt zodat iedereen voor elkaar kan zorgen. Er zal ook een
competitie plaatsvinden doorheen de reis. Deels om de tijd op de autocar wat te doden maar ook om
een leuk, educatief en competitief element aan te brengen. Een paar voorbeelden:
•
•
•

•

Fotowedstrijd (foto om aan de zetel te hangen): maak de leukste foto met elementen
aanwezig op de autocar. De reisleider geeft punten op 5 voor originaliteit.
Teken een foto na (foto van een stad/monument/museum/… die we bezoeken): opnieuw
geeft de reisleider punten (op schoonheid).
Kleine quiz over de bestemming (op papier of misschien tablet, mocht het mogelijk zijn):
kunnen audiofragmenten, beeldfragmenten, quizvragen etc. zijn (gebruik van tv
schermen).
… er zijn veel opties.

Het winnende groepje krijgt op het eind natuurlijk een beloning. Die beloning kan gaan van een mand
met specialiteiten uit het Ruhrgebied tot souvenirs etc.
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Muziek
Aangezien er een audio installatie aanwezig is, kunnen we op de achtergrond van de reis muziek
afspelen om wat sfeer te brengen tijdens de reis. Dit kan kerstmuziek zijn maar ook muziek dat te
maken heeft met Duitsland, het gebied waar we naartoe gaan. De reisleider kan af en toe uitleg geven
bij de gekozen nummers. Een paar voorbeelden:
•
•

Koolhy – das ist Bochum
…

Met deze elementen hebben we dus geprobeerd de autocar te integreren in ons thema van de reis.
De autocar wordt op deze manier meer dan een transportmiddel, integendeel, de verplaatsingen
worden een activiteit op zichzelf met de autocar als belangrijkste component.

8
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4. Reisprogramma
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Dag 1 – 16/12/2018: Tiger & Turtle – Duisburg
Het muzikaal avontuur begint in de Europese hoofdstad,
Brussel. Een bus neemt je mee naar de eerste stad van deze
reis, Duisburg. Daar maak je meteen kennis met het artistieke
en industriële Ruhr gebied. Je ziet er in het zuiden van
Duisburg het monument Tiger & Turtle. Dit is dan ook de
ideale stopplaats om te genieten van het mooie zicht en om
je lunch te verorberen. Voor je verder gaat naar de volgende
activiteit ga je naar de hostel om daar je bagage af te zetten.
’s Middags bezoek je het prachtige Landschaftspark waar je voor de eerste keer in aanraking komt met
de, aan overvloed aanwezige, industriële geschiedenis van deze onderschatte regio. Na een eerste,
intensieve dag ga je typische Duitse gerechten eten in Haus Reuter en kun je je ontspannen tijdens een
fantastisch optreden in het Theater am Marientor.
Dag 2 – 17/12/2018: Folkwang museum – Christmasshopping
Na een heerlijk ontbijt in de hostel vertrek je met de bus
naar het mooie Essen. Daar bezoek je het Folkwang
Museum, een museum voor moderne kunst. In het
museum wandel je tussen de prachtige werken van
Gauguin, Van Gogh, Monet, Warhol en andere
wereldbekende namen. Eens je de werken van deze
meesters in de kunst hebt bekeken, vertrek je richting
Essen, waar je de nacht doorbrengt. In Essen bezoek je
ook het Einkaufszentrum Limbecker Platz, een groot shoppingcentrum waar je kan eten en je je
kerstcadeaus al kan inkopen. Om de dag af te sluiten, wordt er een muziekquiz georganiseerd in het
hotel.
Dag 3 – 18/12/2018: Essen – Bochum
Na een heerlijke nachtrust met aangepaste ochtend dranken en spijs, zijn we terug volledig klaar om
erin in te vliegen. Deze keer dompelen we ons terug onder in fascinerende geschiedenis van het Ruhr
gebied. Om een beter inzicht krijgen in de regio, is het noodzakelijk om een bezoekje te brengen aan
het Ruhr museum. Dit museum biedt niet enkel een kijk op het industriële verleden, maar legt ook de
nadruk op de samenhang tussen de natuur en haar omliggende steden. Je krijgt dus met andere
woorden een verhelderende historische kijk op het Ruhr gebied, met een oog op een breder plaatje.
Nadien kan men op vrij initiatief een snelle lunch verorberen in één van de omliggende horecazaken
dat het museumpark te bieden heeft.
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In de namiddag staat de enige Unesco-werelderfgoed site van het Ruhrgebied op het menu. Een
bezoek aan Zollverein is een must, dit dankzij haar perfecte balans tussen architecturale schoonheid,
tentoonstellingen en design. Om in schoonheid te eindigen trekken we onze schaatsen en dikke
handschoenen aan, want hier bevindt zich één van de mooiste schaatsbanen die de industriële
reconversie te bieden heeft.
Vervolgens rusten we even uit op de bus naar Bochum. Hier heb je de tijd om even een powernap te
houden, want nadien gaan we de benen los gaan gooien in de uitgaansbuurt van Bochum, genaamd
Bermuda Dreieck. Bij deze zeggen we dus nog niet slaap wel!
Dag 4 – 19/12/2018: Bochum Mitte-Tour – Deutsches Bergbaumuseum
Een nachtje uitslapen na het uitgaan doet altijd deugd.
De vierde dag van je reis begint dus wat later, maar niet
minder leuk. Je begint in de late voormiddag met de
Bochum Mitte-Tour, een tour in Bochum waarin je
zowel kunt genieten van de rijke geschiedenis van de
stad als de proevertjes in de vele stops in leuke
restaurants. Een veganistische bistro in flower power
stijl, een Libanese snackbar en een hip sushi restaurant
zijn slechts enkele van de vele leuke eetplaatsen die je
bezoekt tijdens de toer. In de namiddag bezoek je het Deutsches Bergbaumuseum en waan je je een
echte mijnwerker in een gereconstrueerde mijnschacht. Een korte busrit later kom je aan in Dortmund
waar je ’s avonds de stad vrij kan verkennen, een ideaal moment om de kerstmarkt van Dortmund in
al zijn glorie te bezoeken en te genieten van de kerstsfeer die alom heerst in de stad.
Dag 5 – 20/12/2018: LWL Industrial Museum – Brussel
Ook onze laatste dag starten we met een heerlijk
ontbijt in de hostel. Eens je lekker ontbeten hebt,
vertrek je met de bus naar het LWL Industrial Museum
Zollern, een museum waar je in de prachtige
gerestaureerde
panden
leert
over
de
werkomstandigheden en de vele mannen en vrouwen
achter de machines in de 20ste eeuw. Daarna keer je
terug naar de hostel en moet je je jammer genoeg al
klaarmaken voor vertrek, maar geen paniek, je krijgt
nog steeds de tijd om op je gemak nog eens goed te
lunchen in de stad. Na een geslaagde reis kom je in de
vroege avond aan in Brussel, waar de reis na 5 fantastische dagen eindigt.
Prijs per persoon (op basis van 22 deelnemers)
Inbegrepen in de prijs
Alle trajecten met de autocar
Alle genoemde bezoeken / activiteiten
1 nacht in DJH Youth Hostel Duisburg
1 nacht in DJH Youth hostel Essen
1 nacht in DJH Jugendgästehaus Bochum
1 nacht in DJH Youth Hostel Dortmund
Bochum Mitte-Tour
Niet inbegrepen in de prijs
Alle niet-vermelde maaltijden
Alle dranken bij de maaltijden
Persoonlijke uitgaven (kerstshoppen…)
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5. Prijszetting
Op basis van 22 deelnemers
Voor gedetailleerde prijsberekening: Zie Bijlage 1
Componenten van het product

Kost

Kosten per deelnemer
Vervoer
Hotel
Catering
Bezoeken

€280,83
€91,60
€118,00
€33,00
€38,23

Kosten reisleider
Hotel
Catering
Bezoeken
Vergoeding
Kosten reisleider per deelnemer

€992,00
€124,50
€33,00
€29,50
€805,00
€45,09

Kosten chauffeur
Hotel
Vergoeding
Kosten chauffeur per deelnemer

€638,15
€313,15
€325,00
€29,01

Totale inkoopprijs
Winstpercentage

€354,93
15,00%

€53,24

Verkoopprijs vóór BTW & Verzekering
Financieel Onvermogen
BTW
Verkoopprijs inclusief BTW
Taksen
Verkoopprijs inclusief taksen
Verzekering financieel onvermogen

€408,17
2,73%

€11,14
€419,31

19%

€72,62
€491,93

0,15%

€0,74

VERKOOPPRIJS
COMMERCIËLE PRIJS

12

€492,67
€499,00
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6. Draaiboek
6.1. Gegevens reisorganisatie
We kozen voor de naam ‘Bahnlust Travel’ omdat wij ons duidelijk willen positioneren als een
organisatie die autocarreizen naar Duitstalige regio’s aanbiedt.
‘Bahnlust’ is eigenlijk een referentie naar ‘wanderlust’ (= lust om de wereld te ontdekken) maar wij
leggen de nadruk dan vooral op groepsreizen met een autocar.

Bahnlust Travel
056 48 75 95
info@bahnlust.travel.be
Bahnlust-travel.be
Luipaardstraat 12A – 8500 Kortrijk
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6.2. Reisplanning

Dag 1: Brussel - Duisburg
UUR

PLAATS

OPMERKINGEN

GEGEVENS
Avenue Fonsny 47B, 1060 Brussel

09:00

―

Brussel

Verzamelen
Ontvangst reizigers
(inladen bagage, woordje uitleg)

09:30

―

Busrit naar Duisburg

Duur: 2u30

12:00

―

Tiger & Turtle

Eigen lunch
Monument bezichtigen
Selfiespot

12:30

―

Busrit naar DJH Youth Hostel Duisburg
Sportpark

Duur: 15min.

12:45

―

DJH Youth Hostel Duisburg sportpark

14

Ehinger Str. 117, 47249 Duisburg

Kruppstraße 9, 47055 Duisburg
Telefoon: +49 203 3639960
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KAART

13:15

-

Busrit naar Landschaftspark

Duur: 45 min

14:00

―

Landschaftspark

Industrieel erfgoed
Wandelen

17:30

-

Busrit naar Haus Reuter

Duur: 30 min.

18:00

―

Haus Reuter

Avondmaal

Emscherstrabe 71, 47137 Duisburg
Telefoon: +49 203 4291919
Openingsuren bezoekerscentrum:
09:00 – 18:00 (MA-VR)
11:00 – 18:00 (ZA-ZO)
Park is onbeperkt open
Inkom: gratis

Düsseldorfer Str. 522, 47055
Duisburg
Telefoon: +49 203 770679
Openingsuren
11:30 – 00:00 (Ma-Zo)
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19:00

―

Busrit naar Theater am Marientor

Duur: 30 min.

19:30

―

Theater am Marientor

Voorstelling

22:30

―

Busrit naar hostel

Duur: 15 min.

22:45
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Aankomst hostel (DJH Youth Hostel
Duisburg)

Plessingstraße 20, 47051 Duisburg
Telefoon: +49 203 28250

Kruppstraße 9, 47055 Duisburg
Telefoon: +49 203 3639960
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Dag 2: Duisburg - Essen
UUR

PLAATS

OPMERKINGEN

GEGEVENS
Kruppstraße 9, 47055 Duisburg
Telefoon: +49 203 3639960

08:30

―

Ontbijt DJH Youth Hostel Duisburg
sportpark

Continentaal ontbijt

09:30

―

Vertrek naar Folkwangmuseum

Duur: 20min (bus)

KAART

Museumsplatz 1, 45128 Essen
Telefoon: +49 201 8845000
Openingsuren: maandag
gesloten
10:00 – 18:00 (Di-Zo)
10:00 – 20:00 (Do & Vr)
Inkom = gratis

10:00

―

Folkwangmuseum

Vrij bezoek
Duur: 1u30-2uur

12:00

―

Vertrek naar Limbecker Platz

Duur: 25 min. (te voet)
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12:30

―

19:30

Einkaufszentrum Limbecker Platz Essen

Eten
Christmas shopping
(kerstmarkt – net buiten
shopping centrum)
Duur: 5 uur
Avondmaal = eigen keuze

Vertrek naar hostel

Duur: 40 min
Afspraak aan Limbecker Pl. 1a

20:10

―

Aankomst hostel (DJH Youth hostel
Essen)

20:45

―

Muziekquiz (Duits getint)

18

Limbecker Pl. 1a, 45239 Essen

Pastoratsberg 2, 45239 Essen
Telefoon: +49 201 1258320
In de zaal van de Hostel

Pastoratsberg 2, 45239 Essen
Telefoon: +49 201 1258320
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Dag 3: Essen - Bochum
UUR

PLAATS

OPMERKINGEN

GEGEVENS
Pastoratsberg 2, 45239 Essen
Telefoon: +49 201 1258320

08:30

―

Ontbijt hostel (DJH Youth Hostel
Essen)

Continentaal ontbijt

09:30

―

Vertrek naar Ruhr Museum

Duur: 25 minuten

Ruhr Museum

Gids
Duur: 2 uur

Bistro

Bistro bevindt zich op de
locatie

10:00

12:00

―

KAART

Gelsenkirchener Str. 181, 45309
Essen/Ruhr
Telefoon: +49 201 24681444
Gelsenkirchener Str. 181, 45309
Essen/Ruhr
Telefoon: +49 201 24681444
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19

13:00

Te voet naar Zeche Zollverein

Bezoek Zollverein
Schaatsen in fabriek

Zeche Zollverein, 45141 Essen
Telefoon: +49 201 246810
Openingsuren schaatsbaan:
15:00-20:00 (Ma-Vr)
10:00-22:00 (Za)
10:00-20:00 (Zo)

Aankomst hostel (DJH
Jugendgästehaus Bochum)

Bagage uitpakken
Avondmaal eigen keuze

Humboldtstraße 59-63, 44787
Bochum
Telefoon: +49 234 41757990

Bermuda Dreieck

Uitgaansbuurt

1 minuut van Hostel

13:30

―

Zollverein + Eisbahn

17:00

―

Vertrek naar hostel

17:30

20:30

20

―

Duur: 5 minuten
(onderweg stoppen voor
foto’s etc)
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Dag 4: Bochum - Dortmund
UUR

PLAATS

OPMERKINGEN

GEGEVENS

Humboldtstraße 59-63, 44787
Bochum
Telefoon: +49 234 41757990

11:00

―

Vertrek hostel

Bagage in bus
Duur: 15 minuten

11:30

―

Bochum Mitte-Tour

Foodietour

Vertrek naar Deutsches
Bergbaumuseum

Duur: 20 minuten (te voet)

14:30

15:00

―

Deutsches Bergbaumuseum

Vrij bezoek
Duur: 2 uur

KAART

Am Bergbaumuseum 28, 44791
Bochum
Telefoon: +49 234 58770
Openinsuren:
Maandag gesloten
08:30 - 18:00 (Ma-Vr)
10:00 - 17:00 (Za-Zo)
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17:00

―

Vertrek naar Dortmund

17:40

―

Aankomst hostel (DJH Youth Hostel
Dortmund)

18:30

―

Bezoek kerstmarkt

22

Duur: 40 min

Silberstraße 24-26, 44137
Dortmund
Telefoon: +49 231 140074

2 minuten te voet
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Dag 5: Dortmund - Brussel
UUR
08:30

PLAATS
―

09:30

OPMERKINGEN

GEGEVENS
Silberstraße 24-26, 44137 Dortmund
Telefoon: +49 231 140074

Ontbijt (DJH Youth Hostel Dortmund)

Vertrek naar LWL Industrial Museum
Zollern

Duur: 25 min

10:00

―

LWL Industrial Museum Zollern

Gegidst bezoek
Duur: 2 uur

Grubenweg 5, 44388 Dortmund
Telefoon: +49 231 6961111

12:00

―

Terugkeer naar hostel

Duur: 25 min.

12:30

―

Hostel

Klaar maken voor vertrek
Zelf voor eten kijken

14:30

―

Vertrek vanuit Dortmund

Duur: 3u30
Afspraak aan hostel

18:00

―

Aankomst Brussel

Silberstraße 24-26, 44137 Dortmund
Telefoon: +49 231 140074

Silberstraße 24-26, 44137 Dortmund
Telefoon: +49 231 140074

Avenue Fonsny 47B, 1060 Brussel
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6.3. Taak reisleider
Voor vertrek (heen en terug)
De reisleider ontvangt de reizigers, noteert de aanwezigen (krijgt een lijst op voorhand) en zorgt voor
wat praktische uitleg en regels voor ze op de bus gaan.
Tijdens transport
Tussen de busritten in zorgt de reisleider voor extra informatie over iedere bestemming zodat de
reizigers op de hoogte zijn van waar ze naartoe gaan. Dit kan gaan over historische uitleg tot
ontspannende activiteiten (op voorhand vastgelegd) tijdens de busrit. Zo hebben we een wedstrijd die
loopt doorheen de ganse reis. Deze competitie moet de reisleider delegeren en de scores bijhouden.
Hij heeft hiervoor audio en beeldapparatuur ter beschikking.
Hij is natuurlijk ook verantwoordelijk dat de reizigers zich houden aan de vooropgelegde afspraken (in
samenspraak met de busmaatschappij) zodat iedereen een veilige en gezellige reis beleeft.

Bij aankomst hostel
Bij aankomst hostel is hij verantwoordelijk voor het inchecken van de meegereisde personen. Bij
problemen (zoals overboeking, etc.) moet hij de reizigers proberen te helpen.
Bij aankomst bezoeken
Bij aankomst van bezoeksobjecten en bezoeken, geeft de reisleider specifiek mee wat de afspraken
zijn. Afspraken zijn: hoeveel tijd de personen hebben (wanneer er geen gids is), waar ze afspreken na
het bezoek, wat van de reizigers verwacht wordt, etc.
Hij checkt de groep ook bij ieder bezoek in (waar nodig).
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6.4. Gegevens accommodatie, bezoeken en restaurants
Accommodatie
DJH Youth Hostel Duisburg Sportpark: Sport Hostel

Adres
Telefoon
E-mail

Kruppstraße 9, 47055 Duisburg
+49 203 363996-0
duisburg-sportpark@jugendherberge.de

DJH Youth Hostel Essen

Adres
Telefoon
E-mail

Pastoratsberg 2, 45239 Essen
+49 201 125832-0
essen@jugendherberge.de

DJH Youth Hostel Bochum: Bermuda3Eck Youth Hostel

Adres
Telefoon
E-mail

Humboldtstraße 59-63, 44787 Bochum
+49 234 41757990
jgh-bochum@djh-wl.de

DJH Youth Hostel Dortmund: "Adolph Kolping" Youth Hostel

Adres
Telefoon
E-mail

Silberstr. 24-26, 44137 Dortmund
+49 231 140074
+49 231 140075
jgh-dortmund@djh-wl.de

Bahnlust Travel
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Bezoeken
Tiger & Turtle
Adres
Telefoon
Openingsuren

Prijs
Duur
Gegidst
Waarom?

Ehinger Straße 117, 47249 Duisburg
+49 203 285440
Maandag-vrijdag:
07:00 – 18:00
Zaterdag:
09:00 – 16:00
Zondag:
Gesloten
gratis
1u
nee
Dit indrukwekkend monument is gemaakt van de overblijfselen van zink en
metaal die vroeger in de regio ontgonnen werd. Je hebt er een prachtig
zicht over het platteland in het Ruhrgebied. Het is een ideale stop voor een
picknick en een foto.

Landschaftspark Duisburg-Nord
Adres
Telefoon
Openingsuren
Prijs
Duur
Gegidst
Waarom?

Emscherstraße 71, 47137 Duisburg
+49 203 4291919
Alle dagen:
24u open
Gratis
3 uur
Nee
Dit openbaar park was vroeger (tot 1985) een hoogovencomplex. Op een
speelse manier herleef je opnieuw de industriële leven.

Theater am Marientor
Adres
Telefoon
Openingsuren
Prijs
Duur
Gegidst
Waarom?
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Plessingstraße 20, 47051 Duisburg
+49 203 28250
Hangt af van de voorstelling
Idem
Idem
nee
Hier zijn er heel veel dans- en toneelvoorstellingen, muziekoptredens, etc.
Dit is zeker eens de moeite waard om daar een voorstelling mee te maken.
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Museum Folkwang
Adres
Telefoon
Openingsuren

Prijs
Duur
Gegidst
Waarom?

Museumsplatz 1, 45128 Essen
+49 201 8845000
Maandag:
Gesloten
Dinsdag-Woensdag:
10:00 – 18:00
Donderdag-Vrijdag:
10:00 – 20:00
Zaterdag-Zondag:
10:00 – 18:00
€8,00 per persoon
2u
Nee
Het iconische Folkwang museum was het eerste openbare moderne
kunstmuseum in Duitsland. Hier hangen werken van meesters als Cézanne,
Vincent Van Gogh en Gaugin.

Limbecker Platz Essen
Adres
Telefoon
Openingsuren
Prijs
Duur
Gegidst
Waarom?

Limbecker Platz 1a, 45127 Essen
+49 201 1778960
Maandag-Zaterdag:
10:00 – 20:00
Zondag:
Gesloten
Gratis
Vrji
nee
Omdat we ook tijdens de kerstperiode deze maken, is het zeker eens de
moeite om halt te houden aan het winkelcentrum (en kerstmarkt) van
Essen. Hier kunnen de reizigers wat kerstshoppen om de laatste dingetjes
te kopen voor Kerstmis en Nieuwjaar. De Kerstdecoratie zal ook voor een
warm gevoel zorgen.

Ruhr Museum
Adres

Telefoon
Openingsuren
Prijs
Duur
Gegidst
Waarom?

Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen
Bezoekerscentrum Ruhr
Zollverein A 14 (schacht XII, kolenwassing)
+49 201 24681444
Alle dagen:
10:00 – 18:00
€70 per groep (max. 20 personen) + €6 per persoon
1u 30min
Ja, Nederlands
Het Ruhr museum is HET museum dat je moet gezien hebben als je
geïnteresseerd bent in de industriële geschiedenis (van het Ruhr gebied).
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Zollverein Eisbahn
Adres
Telefoon
Openingsuren

Prijs
Duur
Gegidst
Waarom?

Areal C, C74
Kokereiallee, 45141 Essen
+49 201 246810
Maandag-Vrijdag:
15:00 – 20:00
Zaterdag:
10:00 – 22:00
Zondag:
10:00 – 20:00
€7,00 per persoon
Vrij
Nee
Op een werpafstand van het Ruhr Museum bevindt zich het Zeche
Zollverein. Deze highlight is een van de meest bezochte overblijfselen van
het industriële tijdperk van het Ruhrgebied. In de winter is er zelfs een
schaatspiste, wat voor prachtige beelden zorgt.

Bermuda Dreieck
Adres
Telefoon
Openingsuren
Prijs
Duur
Gegidst
Waarom?

Kortumstraße 2, 44787 Bochum
+49 234 9117333
Voor al ‘s avonds
Gratis
Vrij
Nee
Dit is een reis voor jongeren en die doelgroep gaat wel graag eens op stap.
Daarom hebben we gekozen om eens een avondje uitgaan in ons schema
te plannen.

Deutsches Bergbau-Museum Bochum
Adres
Telefoon
Openingsuren

Prijs
Duur
Gegidst
Waarom?
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Am Bergbaumuseum 28, 44791 Bochum
+49 234 58770
Maandag:
Gesloten
Dinsdag-Vrijdag:
08:30 – 17:00
Zaterdag-Zondag:
10:00 – 17:00
€5,00 per persoon
2u
Nee
Om verder op het thema van industriële geschiedenis te gaan, bezoeken
de reizigers dit prachtige museum. Ze krijgen er meer uitleg over mijnbouw
(grootste mijnbouwmuseum in de wereld!).
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Eat-the-world Stadtführung – Walking Tour in Bochum
Adres / ontmoeting
Telefoon
Openingsuren
Prijs
Duur
Gegidst
Waarom?

Bochum Hauptbahnhof, 44789 Bochum
+49 30 206229990
Vrijdag & Zaterdag:
Start om 13:00
€33,00 per persoon
3u
Ja, Engels
Natuurlijk wil iedereen wel eens iets lokaal proeven. Daarom laten we de
reizigers proeven van al het lekkers dat het Ruhr gebied te bieden heeft.

Kerstmarkt (Dortmund)
Adres
Telefoon
Openingsuren
Prijs
Duur
Gegidst
Waarom?

Weihnachtsmarkt Dormund
/
Ganse dag
Gratis
Vrij
Nee
Als je Duitsland bezoekt tijdens de kerstperiode, kun je niet om de
kerstmarkten heen. De kerstmarkt in Dortmund is zeker iets dat je moet
meegemaakt hebben!

LWL Industrial Museum Zollern
Adres
Telefoon
Openingsuren
Prijs
Duur
Gegidst
Waarom?

Grubenweg 5, 44388 Dortmund
+49 231 6961111
Maandag:
Gesloten
Dinsdag-Zondag:
10:00 – 18:00
€129,00 per groep
2u
Ja, Engels
In dit prachtig museum krijgt de bezoeker inzicht over een wereld waarin
harde arbeidsvoorwaarden golden. Je krijgt er verhalen van mannen en
vrouwen tijdens de industriële 20ste eeuw in het Ruhr gebied.

Restaurant
Haus Reuter
Adres
Telefoon
Openingsuren

Düsseldorfer Straße 522, 47055 Duisburg
0203 77 06 79
Maandag tot zondag
11:30 – 00:00
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7. Bijlagen
Bijlage 1 - Gedetailleerde prijsberekening (op basis van 22 deelnemers)
Touringcarreis Ruhrgebied

Aantal deelnemers:

22

Datum van berekening:

27 november 2017

Post 1.Kosten per persoon
Post 1 berekent de individuele kost.
Artikel

Aantal

Eenheidsprijs EUR

Lijntotaal

Bijlage

Vervoer
Bus - Aantal dagen

22 €

Bus - Aantal km

22 €

515,27 €

DJH Youth Hostel Duisburg Sportpark

1 €

31,40 €

DJH Youth Hostel Essen

1 €

23,40 €

DJH Youth Hostel Bochum

1 €

32,90 €

DJH Youth Hostel Dortmund

1 €

€

68,18
23,42

2

3

30,30 €

31,40
23,40
32,90
30,30

1 €

33,00 €

33,00

7

Tiger & Turtle (Duisburg)

1 €

8,00 €

1 €

-

Folkwang Museum (Duisburg)

1 €

-

€
€
€
€
€
€
€

8,00
12,36
7,00
5,00
5,86

8

Landschaftspark Duisburg-Nord (Duisburg)

€

280,83

16

1 500,00

2

Accommodatie
4
5
6

Gastronomie
Bochum Mitte-Tour - Gegidste Tour (Engels)

Bezienswaardigheden

22 €

140,00

Zollverein Eisbahn (Essen)

1 €

7,00

Zeche Zollverein (Essen)

1 €

-

Deutsches Bergbau-Museum (Bochum)

1 €

5,00

22 €

52,00

Ruhr Museum (Essen) - Gegidste tour (Nederlands)

LWL Industrial Museum Zollern (Dortmund) - Gegidste Tour (Engels)
Subtotaal Post 1

9
10
11
12
13
14
15

Post 2.Kosten voor 1 reisleider
De kosten voor de reisleider zijn te delen door de hele groep.

Accommodatie
DJH Youth Hostel Duisburg Sportpark

1 €

31,40 €

DJH Youth Hostel Essen

1 €

23,40 €

DJH Youth Hostel Bochum

1 €

36,40 €

DJH Youth Hostel Dortmund

1 €

33,30 €

31,40
23,40
36,40
33,30

1 €

33,00 €

33,00

7

Tiger & Turtle (Duisburg)

1 €

8,00 €

1 €

-

Folkwang Museum (Duisburg)

1 €

-

Ruhr Museum (Essen) - Gegidste tour (Nederlands)

1 €

6,00

Zollverein Eisbahn (Essen)

1 €

7,00

Zeche Zollverein (Essen)

1 €

-

Deutsches Bergbau-Museum (Bochum)

1 €

5,00

LWL Industrial Museum Zollern (Dortmund) - Gegidste Tour (Engels)

1 €

3,50

8,00
6,00
7,00
5,00
3,50

8

Landschaftspark Duisburg-Nord (Duisburg)

Vergoeding - Aantal dagen

5 €

125,00 €

Maaltijden

9 €

20,00 €

625,00
180,00

€

992,00

€

45,09

17
18
19

Gastronomie
Bochum Mitte-Tour - Gegidste Tour (Engels)

Bezienswaardigheden
€
€
€
€
€
€
€

9
10
11
12
13
14
15

Vergoeding

Subtotaal Reisleider
Te verdelen over aantal betalende deelnemers:
Subtotaal Post 2
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20
20

Post 3.Kosten voor 1 chauffeur
De kosten voor de chauffeur zijn te delen door de hele groep.

Accommodatie
Intercity Duisburg

1 €

82,15 €

Stadt-gut-Hotel Rheinischer Hof (Essen)

1 €

69,00 €

Hotel Ostmeier (Bochum)

1 €

72,00 €

Ringhotel Drees (Dortmund)

1 €

90,00 €

Maaltijden

10 €

20,00 €

Drinkgeld

5 €

82,15
69,00
72,00
90,00

21

200,00
125,00

25

25,00 €

€

638,15

€

29,01

€
€
€
€

280,83
45,09
29,01
354,93

€

408,17

€

419,31

€

491,93

€

492,67

€

499,00

22
23
24

Vergoeding

Subtotaal Chauffeur

22

Te verdelen over aantal betalende deelnemers:
Subtotaal Post 3

Post 4.Eindafrekening per persoon
Subtotaal Post 1
Subtotaal Post 2
Subtotaal Post 3
Subtotaal Post 4A
Winst% op Post 4A:

15,00% €

53,24

BTW% op Post 4B:

2,73% €

11,14

Taksen op km's in Duitsland

72,62

Aantal km in Duitsland

19,00% €
382,20

Garantiefonds % op Post 4D:

0,15% €

0,74

Subtotaal Post 4B
Subtotaal Post 4C

Subtotaal Post 4D
Subtotaal Post 4E
Afgerond eindtotaal per persoon

Bijlagen Post 1. Kosten per persoon
VERVOER
Bijlage 2 - Bus (33 zitplaatsen): €300/dag + €0,85/km

ACCOMMODATIE
Bijlage 3 - DJH Youth Hostel Duisburg Sportpark: €31,40/nacht (inclusief ontbijt)
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Bijlage 4 - DJH Youth Hostel Essen: €23,40/nacht (inclusief ontbijt)

Bijlage 5 - DJH Youth Hostel Bochum: €32,90/nacht (inclusief ontbijt)

Bijlage 6 - DJH Youth Hostel Dortmund: €30,30/nacht (inclusief ontbijt)

GASTRONOMIE
Bijlage 7 - Bochum Mitte-Tour - Gegidste Tour (Engels): €33/persoon
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BEZIENSWAARDIGHEDEN
Bijlage 8 - Tiger & Turtle (Duisburg): €8,00/persoon

Bijlage 9 - Landschaftspark Duisburg-Nord (Duisburg): Gratis

Bijlage 10 - Folkwang Museum (Duisburg): Gratis

Bijlage 11 - Ruhr Museum (Essen) - Gegidste tour (Nederlands): €70/groep (max. 20 personen) +
€6/persoon
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Bijlage 12 - Zollverein Eisbahn (Essen): €7,00/persoon + €3,00 verhuur schaatsen (waarborg)

Bijlage 13 - Zeche Zollverein (Essen): Gratis

Bijlage 14 - Deutsches Bergbau-Museum (Bochum): €5,00/persoon

Bijlage 15 - LWL Industrial Museum Zollern (Dortmund) - Gegidste Tour (Engels): €52/groep +
€3,50/persoon
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Bijlagen Post 2. Kosten voor 1 reisleider
ACCOMMODATIE
Bijlage 16 - DJH Youth Hostel Duisburg Sportpark: €31,40/nacht (inclusief ontbijt)

Bijlage 17 - DJH Youth Hostel Essen: €23,40/nacht (inclusief ontbijt)

Bijlage 18 - DJH Youth Hostel Bochum: €36,40/nacht (inclusief ontbijt)
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Bijlage 19 - DJH Youth Hostel Dortmund: €33,30/nacht (inclusief ontbijt)

VERGOEDING
Bijlage 20 - Kostprijs reisleider: €125,00/dag + €20,00/maaltijd

Bijlagen Post 3. Kosten voor 1 chauffeur
ACCOMMODATIE
Bijlage 21 - Intercity Duisburg: €82,15/nacht (inclusief ontbijt)

Bijlage 22 - Stadt-gut-Hotel Rheinischer Hof (Essen): €69,00/nacht (inclusief ontbijt)
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Bijlage 23 - Hotel Ostmeier (Bochum): €72,00/nacht (inclusief ontbijt)

Bijlage 24 - Ringhotel Drees (Dortmund): €90,00/nacht (inclusief ontbijt)

VERGOEDING
Bijlage 25 - Kostprijs chauffeur: €25,00/dag + €20,00/maaltijd
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN
INDUSTRIAL FREQUENCIES

1

1. Doelgroep

1.1. Beschrijving kenmerken van doelgroep

Geografisch

Regio West- en Oost-Vlaanderen

Demografisch

We gaan ons richten op jongeren tussen 18 en 27.
Zowel mannen als vrouwen zijn welkom op onze busreis en we discrimineren ook niet over seksuele geaardheid.
Qua budget houden we rekening met het budget van studenten en mensen die recent zijn beginnen werken.

Psychografisch

We richten ons op jongeren; deze groep reist graag en wil blijven leren, ze zijn altijd op zoek naar meer kennis over zichzelf
en de wereld. Ze zijn flexibel en streven naar zelfontplooiing.
Onze doelgroep is op zoek naar iets nieuws, iets unieks. Onze doelgroep bestaat uit studenten en mensen die recent zijn
beginnen werken, dus ze hebben weinig vrije tijd naast hun werk/ school en hobby’s. Als ze dan op reis vertrekken, genieten
ze met volle teugen van hun reis. Onze reis duurt maar 5 dagen, een ideale reistijd voor wie weinig tijd heeft.
Doordat we het muzikale aspect combineren met de industriële architectuur van het Ruhrgebied spelen we in op mensen
die zich interesseren in moderne kunst (zoals architectuur en muziek)

Gedrag

Status gebruiker: We focussen ons op jongeren die open staan voor een nieuw soort reizen, namelijk busreizen.Benefits:
We focussen ons op mensen die een unieke reis willen maken die nog niemand heeft gemaakt. Gebruiksfrequentie: We
willen elke jongere aanspreken. Het maakt voor ons niet uit hoeveel keer per jaar ze op reis gaan.
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Motivationeel

Sociologisch: Gericht op omgeving: We verwachten dat de meeste deelnemers met minimum 1 reisgezel zich zullen
inschrijven. Tijdens de reis splitsen we de grote groep in kleinere groepjes voor een soort competitievorm. Als er groepen
zijn met meer dan 5 personen kunnen we die groep ook verder opsplitsen zodat ze toch bij elkaar zijn.
We verwachten ook individuele inschrijvingen die deelnemen aan deze reis om mensen met dezelfde interesses te leren
kennen. Ze passen zich dus aan en richten zich op de sociale omgeving.
Psychologisch: Extravert: De deelnemers van onze reis staan open voor nieuwe ervaringen. Door ons uniek aanbod
(combinatie muziek en industrie) kunnen we hen aanspreken.
We focussen ons dus op het sociale en het extraverte vlak.

1.2 Portret van typische potentiële klant
Onze persona is Sofia Hendricks en is 21 jaar oud (geboren op 20-5-1996). Ze heeft master architectuur gestudeerd aan Sint-Lucas in Gent.
Ze woont in Oudenburg en zat tijdens haar opleiding op kot in Gent waar ze samen met een vriendin een kot huurde. Ze gaat tijdens de
vakanties ook op reis met die vriendin. Ze werkt als architect in architectenbureau Boeckx in Oostende.
Ze is een extravert persoon en maakt graag contact met andere mensen. Door haar opleiding en job is ze geïnteresseerd in architectuur en
design. Verder is ze ook geïnteresseerd in andere soorten kunst (muziek, dans, schilderkunst…). Ze speelt al 10 jaar cello en ze heeft dus
enige muzikale kennis. Haar lievelingsgroep is Arctic Monkeys. In haar vrije tijd bezoekt ze kunststeden zoals Antwerpen en Mechelen om de
architectuur te bewonderen. Ze gaat graag uit in Brugge met haar vriendinnen in het weekend.
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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

Het is belangrijk voor ons om de behoefte naar een touringcarreis naar het Ruhrgebied bij onze doelgroep,
namelijk jongeren tussen 18 en 25 jaar, op te wekken. Het Ruhrgebied is minder gekend als reisbestemming en
zeker bij jongeren kan dit nog een duwtje in de rug gebruiken. Hierbij moeten we de grootste voordelen van het
Ruhrgebied in de verf zetten, zoals dat het een dichtbij bestemming is, op ongeveer twee tot drie uur rijden. Ook
is de touringcar een milieuvriendelijker alternatief dan de meeste transportmogelijkheden. Daarnaast heeft de
regio veel prachtig cultureel erfgoed en gezellige kerstmarkten in onze reisperiode, namelijk december.

Merkbekendheid

We willen wel dat jongeren spontaan aan ons, Bahnlust Travel, denken wanneer ze een touringcarreis wensen
te boeken naar een Duitstalige regio, zijnde Duitsland, Luxemburg, Zwitserland of Oostenrijk. Echter is dit niet
het doel van deze campagne en dus minder belangrijk, en gaan we hier niet verder op inspelen.

Productkennis

Productkennis, of anders gezegd: dat de mensen weten wat onze reis inhoudt, is belangrijk binnen deze
campagne. Concreet betekent dit dat jongeren op de hoogte zijn van onze unieke combinatie van het Ruhrse
industrieel erfgoed en (Duitse) muziek. Al onze reizen spelen zeer sterk in op cultuur en natuur met aangepaste
ontspanningsmogelijkheden en in deze reis houdt dit onder andere een bezoek aan een theater in, alsook een
karaokeavond. We willen natuurlijk dat de jongeren ook op de hoogte zijn van deze activiteiten en zo een
volledige productkennis verkrijgen.
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Merkattitude

Net als merkbekendheid is merkattitude hier minder belangrijk. We willen dat de mensen een positieve houding
tegenover ons merk Bahnlust Travel hebben en ons zien als een betrouwbare speler met een fantastische
service voor, tijdens en na de reis. Maar opnieuw is dit aspect binnen deze campagne niet van zodanig belang,
aangezien merkattitude niet het doel van onze campagne is.

Gedragsintentie

Gedragsintentie is dan weer een belangrijk onderdeel binnen deze campagne. De bedoeling van onze
campagne is om de mensen zodanig te prikkelen dat ze meer informatie wensen en ook werkelijk vragen over
onze touringcarreis naar het Ruhrgebied. Een tweede gedragsintentie van deze campagne is het stimuleren van
de mensen zodat deze overgaan tot aankoop. Dit wordt later verder uitgelegd onder Gedrag.

Koopondersteuning

Met koopondersteuning wordt bedoeld dat we de verschillende obstakels tot het aankopen van de reis in zo
groot mogelijke mate elimineren voor onze potentiële kopers. Dit is een belangrijk aspect voor ons aangezien
we met deze campagne zo veel mogelijk deelnemers willen aantrekken en aansporen tot aankopen.

Gedrag

Verkoop is de belangrijkste marketingdoelstelling en uiteraard willen we dat de geïnteresseerde kopers
overgaan tot het aankopen van onze touringcarreis naar het Ruhrgebied. Gedrag is bijgevolg een belangrijk
aspect binnen onze campagne.

Tevredenheid

Tevredenheid is van enig belang binnen deze campagne, al is het niet ons hoofddoel. We willen onze klanten
als ambassadeurs van onze reis en dit gaat enkel door hen voor, tijdens en na de reis tevreden te houden.

Loyaliteit

Merkloyaliteit is van minder belang binnen deze campagne. Onze campagne spitst zich namelijk toe op het
promoten van onze reis en minder op dat van ons merk. Uiteraard willen we dat onze klanten loyaal blijven aan
ons merk Bahnlust Travel en dat ze blijven boeken bij ons. Maar zoals eerder gaan we hier niet verder op in met
deze campagne.
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3.

Boodschapstrategie

3.1 Omschrijf minstens één belangrijk concurrerend product van je reis

-

Expedia: Vakantiepakketten naar het Ruhrgebied.
Zij bieden citytrips aan waarbij men honderden musea, theaters, muziektempels en sportstadions in de steden en dorpen bezoekt. Dit
pakket omvat de accommodatie, vervoer (vluchten) en activiteiten.
Expedia is een speler die zich goed profileert op de jongerenmarkt. Het is een trendy up-to-date bedrijf dat in de noden van deze
doelgroep voorziet. Prijzen afhankelijk van keuze.

-

Suffis: Busreis Ruhrgebied
Suffis heeft een nieuwe busreis van 5 dagen in het Ruhrgebied ontwikkeld. Tijdens deze reis bezoeken ze enkele gebouwen die wij
tijdens onze busreis ook bezoeken. Op deze busreis zijn alle uitstappen en toegangsprijzen inbegrepen net zoals bij onze busreis, maar
bij Suffis kost deze reis €484. Bij Suffis is deze gelijkaardige reis dus zo’n € 15 goedkoper.

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?
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Tijdens de reis organiseren we onder andere een wedstrijd waarin verschillende groepjes tegen elkaar worden uitspeelt. Deze groepen bestaan
uit 2 tot 4 personen en worden aan het begin van de reis verdeeld. Een groep van bijv. 5 wordt dan opgesplitst in 2 groepen van 2 en 3. Zo
zorgen we ervoor dat er niemand alleen overblijft in een vriendengroep en met vreemden moet samenwerken. We doen dit om wat tijd te doden
tijdens de busritten, maar ook om een leuk, educatief en competitief element te brengen bij de busreis. Tijdens de opdrachten en de bezoeken
aan de verschillende industriële sites, leren de mensen elkaar beter kennen en worden ze dichter bij elkaar gebracht. De busreis heeft net
zoals andere groepsreizen veel sociaal contact, maar wij proberen dat sociaal contact tussen de verschillende duo’s nog meer te versterken
via de opdrachten en de wedstrijd doorheen de busreis.
Tijdens de reis combineren we ook het ontdekken van het industrieel erfgoed in het Ruhrgebied met muziek. Het muzikale aspect komt dan
naar boven in een muzikale quiz, een avondje stappen in de uitgaansbuurt in Bochum en een voorstelling in het Theater am Marientor in
Duisburg. Afhankelijk van het programma kan het dan gaan om een concert, een musical of een andere muzikale show. Deze combinatie komt
bij geen enkele concurrent voor en is dus uniek in de markt.
De personen die de reis hebben gemaakt, gaan telkens mee op uitstap. De projectontwikkelaars van de reis krijgen zo gerichte feedback om
hun product na elke afreis te verbeteren, met oog op de toekomst. En om de functie van reisleider over te nemen en zo ook dus kosten te
drukken. We zouden het dan ook in de kijker zetten dat de reisleiders die meegaan met onze reis, leden van ons eigen personeel zijn en ze
vanaf het begin betrokken zijn bij het organiseren van de reis en ze dus ook zeer goed op de hoogte zijn van alle elementen van de reis. Bij
eventuele problemen, zou ons personeel op de bestemming het probleem ook direct kunnen oplossen in plaats van het probleem op te lossen
vanuit België met enige vertraging.
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?

Het belangrijkste voordeel van onze reis is de unieke combinatie van de ontdekking van het industrieel erfgoed in het Ruhrgebied en muziek.
In onze communicatie zullen we ons hierop dan ook focussen. Aangezien het sociale aspect van de reis toch een heel belangrijk onderdeel is
van elke groepsreis en dus ook onze busreis, zouden we dit ook als een van de grootste voordelen naar voren brengen.
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4.

Creatief idee

4.1 Tekstuele ideeën
Werk een idee uit voor een passende naam, slogan, … voor je reis
Naam: Industrial Frequencies
Slogan: Experience the positive vibes of the Ruhr area
4.2 Visuele ideeën
Werk een idee uit voor passende beelden (foto’s, symbool, ….) die je kan gebruiken in de communicatie over je reis
-

Dynamische beelden
Sterke kleurschakeringen: aandacht trekken
Modern en groot lettertype
Kleine hints van wat het doelpubliek te wachten staat: kerstmarkten, feesten, muziek en industrieel erfgoed
Eventueel een poster maken die zou kunnen fungeren als decoratie na afloop van de reis
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5.

Keuze marketingcommunicatiemix

Instrument

Gebruiken?

Uitleg

Eigen Website

Ja

Op onze eigen website kunnen we alle belangrijke informatie over onze touringcar reis naar het Ruhrgebied
uitschrijven: Wat houdt de reis precies in? Waar kunnen de potentiële klanten meer informatie vragen? Hoe
kunnen ze boeken? etc. Bovendien willen we op deze pagina de drempels tot aankopen elimineren door
bijvoorbeeld te vermelden dat er gratis parking aan ons kantoor is.
Om ervoor te zorgen dat de potentiële klanten gemakkelijk onze website vinden, zullen we optimaal gebruik
maken van SEO (Search Engine Optimalisation). We wensen zo hoog mogelijk te scoren gebruik te maken
van onder andere volgende zoektermen: “touringcar”, “busreis”, “Ruhrgebied”, “industrieel erfgoed”,
“muziekreis”, “jongerenreis”.
Dit helpt vooral de communicatiedoelstelling van productkennis te realiseren. We willen namelijk dat de
potentiële klant op de hoogte is van wat de reis inhoudt, zijnde onze uniek combinatie van industrieel erfgoed
en muziek. Daarnaast bereiken we ook onze gedragsintentie door onze bezoekers op de site te prikkelen
en ze meer informatie te laten vragen, alsook te stimuleren tot aankopen. Door het verwijderen van de
drempels zoals hierboven vermeld bereiken we de doelstelling van koopondersteuning ook via onze eigen
website.
Een eigen website is zeker efficiënt om onze doelgroep te bereiken. Jongeren tussen de 18 en 27 jaar zijn
meer geneigd om reisinformatie op te zoeken op Google en dergelijke, om dan door te klikken op een
voorgestelde pagina. Als onze pagina tussen de zoekresultaten staat zullen veel van deze jongeren zeker
ook eens bezoeken.
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Eigen Facebook Ja
pagina

Bijna alle jongeren zitten tegenwoordig op Facebook. Door het beheren van een eigen Facebookpagina
kunnen we via deze weg zeker zeer veel jongeren, potentiële klanten, bereiken.
Op Facebook zullen we foto’s van het prachtige Ruhrgebied plaatsen met een kort tekstje over de troeven
van het Ruhrgebied en de voordelen van onze touringcarreis. Zeker zullen we ook de link naar onze eigen
website, en meer bepaald naar de pagina over deze touringcarreis, telkens erbij vermelden. Zo kunnen de
mensen zeer gemakkelijk op onze site geraken en meer informatie vinden.
Op onze pagina kunnen de mensen ook meteen ons telefoonnummer en adres vinden om ons gemakkelijk
te contacteren, en voorzien we een chatbox zodat we de potentiële klanten snel en gemakkelijk kunnen
helpen bij vragen.
Met het beheren van een eigen Facebookpagina creëren we een behoefte naar het Ruhrgebied, dankzij
het plaatsen van prachtige foto’s met de troeven van de bestemming. Daarnaast is er ook het aspect van
koopondersteuning dat we met onze Facebookpagina willen adresseren. Op onze pagina kunnen we
namelijk de klanten garanderen van gratis parking aan ons kantoor, een antwoord binnen de 2 uur, ook
buiten de kantooruren een gegarandeerd antwoord, enz. om zo de drempels tot aankoop te verminderen.
Verder helpt dit onze communicatiedoelstelling van productkennis. Via onze Facebookpagina kunnen we
de potentiële klanten informeren over wat de reis precies inhoudt en ze op de hoogte houden van alle
belangrijke elementen.
Zoals hierboven aangehaald willen we onze klanten voor, tijdens en na de reis tevreden houden. Bij het luik
‘na de reis’ zullen we foto’s van de reis op onze Facebookpagina zetten om de reizigers te herinneren aan
de leuke reis en hen opnieuw in contact te brengen met hun medereizigers. De tevredenheid van onze
klanten is dan ook erg belangrijk.

Eigen
Twitter Nee
account

We zien niet echt de meerwaarde van een eigen Twitteraccount in. Dit wordt meestal gebruikt door
invloedrijke personen om hun meningen en opinies over bepaalde zaken te delen. Niet echt geschikt dus
om ons product te promoten. Vandaar onze keuze om dit niet te doen.
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Eigen Youtube Ja
kanaal

Een Youtubekanaal kan handig zijn om een teaser te plaatsen voor onze reis. Een teaser om mensen aan
te trekken tot aankopen alsook een teaser om mensen gedurende de lange wachttijd tussen kopen en het
beleven van de reis geïnteresseerd en geprikkeld te houden. De reis moet diverse touchpoints hebben
tijdens de verschillende stadia van het boeken van een reis. Het Youtube kanaal kan hier een perfecte plaats
voor innemen. Nadien denken we aan marketing voor het volgende jaar, namelijk met een aftermovie. Dit is
leuk voor de mensen die erbij waren en interessant om toekomstige klanten aan te trekken voor volgende
edities.
Met de teaser creëren we een behoefte naar het Ruhrgebied, namelijk door de grootste troeven van de
regio in de verf te zetten in de teaser. Bovendien kunnen we de potentiële klanten prikkelen tot het vragen
van meer informatie over onze touringcarreis dankzij de verschillende beelden in de teaser. Hierdoor
bereiken we onze communicatiedoelstelling van gedragsintentie.
Met de aftermovie realiseren we eerder de doelstelling van tevredenheid. Zoals gezegd is dit van enig
belang en wensen we onze klanten vóór, tijdens en na de reis. Door een aftermovie te maken wekken we
opnieuw de prachtige herinneringen aan de reis op en houden we de klanten tevreden en gelukkig.

Ander gebruik Ja
sociale media

Instagram:
Net zoals bij Facebook hebben de meeste jongeren tegenwoordig een Instagramaccount en spenderen ze
tamelijk wat tijd op dit sociaal medium. Daardoor is dit zeker een interessant kanaal om heel wat potentiële
klanten te benaderen.
Gelijkaardig als onze aanpak op onze Facebookpagina, zullen we foto’s plaatsen op Instagram van het
prachtige Ruhrgebied met een kort tekstje over de troeven van de regio en de voordelen van de
touringcarreis. Daarnaast wensen we net zoals op ons Youtubekanaal teasers te plaatsen om de mensen
te blijven prikkelen van begin tot einde. Zo hopen we te zorgen dat de potentiële klanten meer zin krijgen
om met ons een touringcarreis naar het Ruhrgebied te maken. Zeker zullen we ook een link bijvoegen naar
onze eigen website, en meer bepaald naar de pagina van onze touringcarreis.
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Met ons Instagramaccount willen we de mensen overtuigen van het Ruhrgebied, met andere woorden we
willen de behoefte naar deze regio creëren bij jongeren. Ook bereiken we de communicatiedoelstellingen
productkennis en gedragsintentie. We willen namelijk de potentiële klanten op de hoogte brengen van de
concrete reis en wat deze precies inhoudt via de foto’s en korte tekstjes, en hen zodanig prikkelen dat ze
meer info kunnen vragen of zoeken op onze eigen website.
Door op ons Instagramaccount foto’s te plaatsen na de reis met tags - indien toegestaan door onze klanten
- kunnen we hen tevreden stellen door hen opnieuw aan hun onvergetelijke reis te laten denken en hen in
contact te brengen met hun medereizigers. Dit speelt uiteraard in op onze doelstelling van tevredenheid.

Spotify:
Aangezien onze touringcarreis ook toespitst op muziek, lijkt Spotify ons het perfecte kanaal om dit wat uit te
spelen. Klanten kunnen voor de reis hun eigen favoriete liedjes doorsturen, die wij in een playlist op Spotify
kunnen plaatsen. Gedurende de reis spelen we dan deze playlist af en kunnen de klanten samen genieten
van alle soorten muziek. Na de reis kunnen de klanten dan de playlist zo vaak als ze willen herbeluisteren
en worden ze herinnerd aan de leuke, aangename sfeer tijdens hun onvergetelijke touringcarreis.
Zelf kunnen we ook een playlist maken met allerhande regionale muziek om zo de reizigers wat meer in de
Ruhrse sfeer te brengen, vóór, tijdens én na de reis.
Dit speelt vooral in op de tevredenheid van de klanten. We willen hen voor, tijdens en na de reis tevreden
houden. Voor de reis doordat de klanten zich al wat kunnen bezig houden met het kiezen en beluisteren
van de muziek; tijdens de reis door de reizigers te laten genieten van hun eigen gekozen muziek en na de
reis wanneer de klanten de playlist herbeluisteren en de herinneringen terugkomen.
Drukwerk

Nee

We weten uit ervaring dat brochures, flyers en folders vaak in de vuilbak terecht komen. Zeker bij jongeren
is dit geen populair kanaal. Jongeren zijn tegenwoordig meer actief online, dus wensen wij minder tijd en
geld te steken in het offline gebeuren. Daarom opteren wij om geen gebruik te maken van dit medium.
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Reclame offline

Nee

Aangezien jongeren vandaag de dag voornamelijk actief zijn op het internet, is offline reclame heel wat
minder interessant binnen deze campagne. We kiezen er dan ook niet voor offline mediumtypes, zoals
kranten, televisie, radio en tijdschriften, te gebruiken om onze touringcarreis te promoten bij jongeren. We
kunnen beter de diverse online kanalen gebruiken om onze doelgroep zo optimaal mogelijk te bereiken en
te sturen.

Reclame online

Ja

Search Engine Advertising:
We wensen zeker gebruik te maken van SEA. Zo kunnen we (tegen betaling) onze website vanboven in de
zoekresultaten plaatsen. Zoals eerder gezegd gaan jongeren sneller via Google en dergelijke op zoek naar
informatie voor hun reis. Op deze manier zullen we dus gemakkelijker een groot aantal potentiële klanten
bereiken. Om zo hoog mogelijk te scoren zullen we onder andere volgende zoektermen gebruiken:
“touringcar”, “busreis”, “Ruhrgebied”, “industrieel erfgoed”, “muziekreis”, “jongerenreis”.
Dit helpt tot het realiseren van de communicatiedoelstelling productkennis. Via het optimaliseren van de
SEA geraken de potentiële klanten namelijk gemakkelijk op onze website, waar ze volledig op de hoogte
gebracht worden van wat de reis precies inhoudt.

Retargeting marketing:
Daarnaast wensen we gebruik te maken van retargeting marketing. Dit wil zeggen dat mensen die onze
website al eerder bezocht hebben, reclame te zien krijgen van onze site in de vorm van banners of
tekstlinken op de site van een derde. Zo bereiken we de mensen die misschien wel al geïnteresseerd zijn,
maar nog niet geboekt hebben nogmaals.
Via retargeting marketing zetten we de mensen die al eerder onze site bezochten, aan om nog eens een
kijkje te nemen op onze website alsook om verder te gaan tot boeken. Dit komt dus neer op de
communicatiedoelstelling van gedrag, waarbij we de potentiële klanten een (laatste) duwtje in de rug willen
geven.
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Zoals eerder gezegd spenderen veel van de jongeren een groot deel van hun tijd online. Om onze doelgroep
dus zo goed en zo veel mogelijk te bereiken, is het belangrijk dat we hierop inspelen. Dit maakt SEA en
retargeting marketing tot perfecte, efficiënte instrumenten.
Sales
promotion

Ja

We willen graag met sales promotion werken, dit bijvoorbeeld tijdens de blok- en examenperiodes. Tijdens
deze periodes worden jongeren aangezet om massaal te internetten aangezien alles gedurende de
examens veel interessanter lijkt dan de te kennen leerstof. Studenten hunkeren dan ook naar amusement
met vrienden en medestudenten en gaan al eens rondkijken naar verschillende reismogelijkheden. Concreet
betekent dit dat als we tijdens de blokperiodes de juiste kortingen aanbieden, we de potentiële klanten over
de streep kunnen trekken en zo onze verkoopcijfers verhogen.
Onder sales promotion valt ook het aanbieden van gadgets.Wij gaan ons vooral focussen op gadgets na de
reis, zijnde een goodiebag met onder andere een bon voor Spotify. Dit streamingskanaal speelt tijdens onze
campagne sowieso al een grote rol en via deze bonnen kunnen we ook meteen opnieuw de link naar onze
eigen Spotifyplaylists meegeven.
De promoties spelen vooral in op de communicatiedoelstellingen gedragsintentie en gedrag. We willen
namelijk de potentiële klanten stimuleren om over te gaan tot het boeken van onze tourringcarreis. Het
aanbieden van gadgets speelt eerder in op de tevredenheid van onze klanten, door hen een gratis
goodiebag te geven.

Direct
marketing

Ja

Bij direct marketing draait het vooral om het persoonlijk benaderen van de potentiële klanten, zijnde via post,
e-mail, telefoon of sociale media. Jongeren zijn geen fan van opgebeld te worden en, zoals we eerder
zeiden, is deze doelgroep tegenwoordig meer actief online en wensen we minder tijd en geld te steken in
het offline gebeuren, zoals via post. Echter wensen we wel te focussen op direct marketing via mailings. Via
databases kunnen we zo ook meer en beter informatie over onze reizigers verzamelen, waardoor we
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persoonlijker met hen kunnen communiceren. Hoe persoonlijker onze aanpak, hoe meer directe respons we
zullen verkrijgen van onze potentiële klanten.
Deze manier van communicatie helpt ons in eerste instantie de communicatiedoelstelling van het creëren
van de behoefte naar het Ruhrgebied te realiseren. De eerste keer dat we een mail sturen rond deze
touringcarreis zal namelijk zijn om de mensen te prikkelen en enthousiast te maken over het Ruhrgebied. In
tweede instantie speelt dit in op de doelstelling productkennis, aangezien we ervoor willen zorgen dat de
mensen kunnen doorklikken naar onze website, en meer bepaald de site van de touringcarreis zelf. Hier
aangekomen vinden ze dus alle informatie over de reis die ze wensen. Een volgende maal dat we mailen
binnen deze campagne kan dan zijn om de mensen aan te zetten tot boeken en hen zo dus een laatste
duwtje in de rug geven. Dit helpt dan eerder bij de doelstellingen gedragsintentie en gedrag.

Klantenrelaties opbouwen is voor ieder bedrijf, en dus ook voor ons, zeer belangrijk. Wij geloven dat dit best
werkt in de vorm van persoonlijke aanpak. Graag willen we dan ook een eigen Bahnlust Travel app
ontwikkelen waarbij klanten een profiel kunnen aanmaken en we zo persoonlijk contact kunnen leggen met
de klanten. Dit vraagt echter te veel tijd en geld, die we nu als beginnende touroperator niet hebben. Daarom
kiezen wij ervoor om nu geen app te maken, maar hopen we dit in de (nabije) toekomst te kunnen realiseren.
Pers

Nee

Uit eigen onderzoek hebben we gemerkt dat een publicatie in een krant zoals Metro, ons te veel geld zou
kosten. Hierdoor en door het feit dat jongeren tegenwoordig alles online lezen en opzoeken, hebben we
ervoor gekozen om geen gebruik te maken van deze instrumenten binnen onze marketingcommunicatiemix.

Sponsoring

Nee

Sponsoring is binnen deze campagne niet interessant voor ons. In eerste instantie dachten we om fuiven
en evenementen van hogescholen en associaties te sponsoren, maar bij nader inzien zijn we hier vanaf
gestapt. Goede sponsoring vraagt ons te veel geld. Daarnaast geloven we niet dat fuiven en dergelijke de
ideale plaats is om potentiële klanten te ontmoeten.
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Evenementen

Ja

Graag zouden we een concert willen organiseren met een lokale Duitse artiest of groep. Dit past zeker
binnen onze uniek thema, zijnde de combinatie van industrieel erfgoed en muziek. Als we een bekende of
minder bekende artiest/groep, die met ons wil samenwerken voor het promoten van deze touringcarreis,
kunnen vinden, zou dit een ideale gelegenheid zijn om een al dan niet klein concert te houden vóór de reis.
Voor de artiest/groep in kwestie betekent dit extra naamsbekendheid, voor onze touroperator betekent dit
een extra wowfactor.
Met het organiseren van een concert spelen we vooral in op de communicatiedoelstelling van tevredenheid.
We houden de klanten namelijk geëntertaind en geamuseerd tussen het boeken en het eigenlijke vertrek
van de reis.

Persoonlijke
verkoop

Ja

Persoonlijke verkoop is vooral praktisch ter ondersteuning van andere marketingcommunicatieinstrumenten, zoals reclame en sales promotion. Aangezien je direct kan inspelen op vragen en directe
feedback krijgt, is dit zeker een interessant instrument. We willen graag op alle mogelijke momenten, zoals
bij het concert, persoonlijk contact leggen met de mensen. Zo realiseren we opnieuw vooral de
doelstellingen gedragsintentie en gedrag. Echter zijn we er ons van bewust dat we slechts weinig
momenten hebben waarop dit mogelijk is, én dat jongeren minder grote fan zijn van persoonlijk
aangesproken worden. Desalniettemin blijft dit een tamelijk belangrijk medium binnen onze campagne voor
deze touringcarreis.

Beurzen

Nee

Beurzen en dergelijke zijn niet in trek bij jongeren en onze doelgroep gaat dan ook heel weinig hiernaartoe.
We kiezen er dan ook voor om dit niet te gebruiken als instrument in onze marketingcommunicatiemix binnen
deze campagne.
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Volg je een pushstrategie, een pullstrategie of een combinatie van beide? Leg uit
Onze communicatie is vooral een pullstrategie. Onze communicatie richt zich vooral op de consument en de directe verkoop naar de consument
toe. Zo promoten we onze reis via Facebook en Instagram. Op onze eigen website vinden onze klanten ook direct alle informatie die ze wensen
en die ze nodig hebben om hun reis te boeken. Ook wordt er op de facebookpagina relevante posts geplaatst om de mensen aan te zetten de
verschillende reizen te boeken bv. een bericht omtrent het verlopen van onze vroegboekkorting.
Geïntegreerde marketingcommunicatie: Geef 3 voorbeelden die aantonen dat de verschillende instrumenten op elkaar zijn afgestemd
en elkaar versterken.
1. Via onze Facebookpagina worden er berichten geplaatst met links naar onze website waar ze meer uitleg krijgen over de reis en
eventueel kunnen overgaan tot aankoop. Via Facebook kunnen we een groot publiek bereiken die naar onze site zou kunnen komen.
Op onze site maken we dan een knop of verwijzing naar onze Facebookpagina waar ze op de hoogte kunnen blijven van bepaalde
zaken en foto’s en dergelijke kunnen zien.
2. We kunnen hetzelfde doen voor ons Youtubekanaal. In de omschrijving of in een filmpje kunnen we verwijzen naar onze site waar ze
alle informatie kunnen vinden die nodig is.
3. We kunnen onze sales promotions verspreiden over onze sociale media en website. Deze zijn handige tools om informatie zoals
kortingen en dergelijke mee te verspreiden.

6.

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

Marcom actie

Kost

Eigen website (geen kosten, website wordt voor alle reizen gebruikt)

€0
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Advertenties op facebook (bijlage 1) (tweemaal per week, 34 weken lang)

€340

Andere social media: Youtube, Instagram, Spotify (deze zijn allemaal gratis te gebruiken)

€0

Reclame online (SEA) (bijlage 3) (15 kliks x €0.25 x 242 dagen)

€907,5

Sales promotion: goodie bag (15€ per goodie bag x 20 personen)

€300

Direct marketing: kost mailingdatabase (de huur van de mailingdatabase wordt gebruikt voor de promotie van €0
alle reizen)
Totaal budget

€ 1.547,5
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Weeknummer
Facebook
- Teasers
- Advertenties1
Reclame online (SEA)
- SEA
- Retargeting
Website
- Vroegboekkorting
Youtube²
Instagram²
Spotify
Direct Marketing

2018
JAN
1 2

3

4

2018
FEB
5 6 7

8

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
MAA
APR
MEI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
JAN
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2
REIS
REIS
REIS

1

dag per week
² 1 post/teaser per week
Toon aan met voorbeeld:

Timing verschillende instrumenten is
goed op elkaar afgestemd

Voorbeeld: We stoppen eind september met advertenties op Facebookomdat we verwachten dat de reis tegen dan volboekt is en het dus ook niet meer nodig is om reclame te maken voor de reis.

Timing houdt rekening met
beslissingsproces doelgroep

Voorbeeld: We beginnen pas met onze promotie in het intersemestriëel verlof, wanneer de studenten terug meer tijd hebben om hun reizen te plannen na een lange periode van studeren.
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Bijlagen
Bijlage 1: Prijs Facebookadvertentie
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Bijlage 2: Prijs SEA

22

Bijlagen: documenten marcomplan
https://www.facebook.com/BahnlustTravel/

23

https://robbeverstraete.wixsite.com/bahnlusttravel

24

1

PERSBERICHT

‘INDUSTRIAL FREQUENCIES’ ZET HET ROERGEBIED OP
DE TOERISTISCHE KAART
Kortrijk, 29 maart 2018.

Wie denkt aan het Ruhr gebied, denkt niet spontaan aan toerisme. Deze industriële
regio is op zoek naar innovatieve ideeën om hen op toeristisch niveau op de kaart te
zetten. Bahnlust Travel, een nieuwe touroperator die autocarreizen aanbiedt, wil met
‘Industrial Frequencies’ meegaan in dit verhaal.
INDUSTRIAL FREQUENCIES
‘Industrial Frequencies’ is een autocarreis naar het Ruhr gebied aangeboden door Bahnlust
Travel. Tijdens deze reis wordt het monumentaal industrieel erfgoed waarover het gebied
beschikt, tentoongesteld. De deelnemers krijgen er onder leiding van lokale en industrie
gerelateerde muziek een nog betere kijk op deze Duitse streek. De reis focust zich vooral op
jongeren die op zoek zijn naar iets nieuws, iets unieks en niet zo veraf.
BAHNLUST TRAVEL
Bahnlust Travel is een beginnende touroperator die meteen indruk wil maken in de
reisindustrie. Door hun specialisatie op autocarreizen en door altijd nieuwe, innovatieve
reizen aan te bieden denken ze aan de toekomst. De vier stichters laten weten dat ze voor
iedereen, jong en oud, een reis hebben die hen ligt. Door hun focus op de drie Duitstalige
landen: Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, die gekend staan voor hun diversiteit, kunnen
ze telkens nieuwe reizen creëren en aanbieden.
RUHR TOURISMUS
Toerisme Ruhrgebied is zeer blij met dit initiatief en de erkentelijkheid dat dit project krijgt.
Ze zijn al even bezig met het Roergebied opnieuw op de toeristische kaart te zetten en die
inzet begint uiteindelijk wat vruchten af te werpen.
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