KITTILÄ
Kittilä ligt 150 kilometer ten noorden van
de poolcirkel in het westen van Finland.
Naast de lokale kerk van Kittilä, die
dateert uit 1831, en het museum over de
geschiedenis van de regio is er weinig in
dit plaatsje dat tot de verbeelding spreekt.
In de omgeving van Kittilä gaat alle
aandacht voornamelijk naar de plaatsen
Sirkka (met skigebied Levi), Ylläsjärvi (met
skigebied Ylläs) en Äkäslompolo. Kittilä is
vooral bekend vanwege de gelijknamige
luchthaven, die ten noorden van de plaats
ligt, op de route naar Levi.
In de omgeving van Kittilä zijn alle activiteiten te ondernemen die je mag verwachten van
Lapland. Uiteraard kun je in de wintersportplaatsen kiezen uit sneeuwscootertochten,
huskysafari’s en rendier excursies. Maar de regio van Kittilä is vooral bekend om zijn skipistes.
Het skigebied van Levi is het populairste van het land en het skigebied van Ylläs is de grootste
van Lapland. Maar ook voor de minder bekende winteractiviteiten ben je hier aan het juiste
adres. Zo zijn er in de omgeving talloze langlaufloipes, waar mooie routes te maken zijn.
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SAARISELKÄ
Saariselkä ligt op de Lapse hoogvlakten aan de noordrand van het nationaal park Urho
Kekkonen. De ongerepte wildernis in dit gebied maakt Saariselkä tot een must voor
avonturiers. In enkele decennia is Saariselkä uitgegroeid tot een van de bekendste
toeristenplaatsen van Lapland, zowel in de zomer als in de winter. Het centrum is eigenlijk
een lange straat met een aantal hotels, restaurants, een spa en een winkelcentrum. Saariselkä
heeft een klein alpine skigebied en het is een ideaal uitgangspunt voor trektochten te voet, per
langlaufski’s of sneeuwschoenen.
Op ca. 30 km van Saariselkä ligt Inari, een plaats waar van oudsher nog een relatief grote Sami
gemeenschap woont. Het is een dorp van ongeveer 450 inwoners en ligt aan de rivier de
Inarijoki, die hier uitmondt in het Ukonselkä, het randmeer van het immense Inarimeer, het
op één na grootste meer van Finland. Inari is hét centrum voor de Sami cultuur in Finland.
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HOTELBESCHRIJVING
SCANDIC ROVANIEMI CITY****
ALGEMENE GEGEVENS
Adres: Koskikatu 23, 96200 Rovaniemi
Website: https://www.scandichotels.com/hotels/finland/rovaniemi/scandic-rovaniemi-city

BESCHRIJVING
Het hotel met 178 kamers en 5 verdiepingen bevindt zich in het centrum van Rovaniemi met
een aangename lokale sfeer. U kunt er genieten van hun vernieuwde sauna of van het eten in
hun restaurant. Verken de wondermooie natuur en het charmante centrum dat Rovaniemi te
bieden heeft. Het hotel bevindt zich op loopafstand van diverse shopping centra en het
Arktikum. U kunt er ook fietsen huren om zo de natuur op eigen houtje te gaan verkennen in
uw vrije tijd.
Het hotel heeft het Nordic Swan Ecolabel, dit label wilt zeggen dat de productie hier op een
duurzame en milieuvriendelijke manier gebeurt.
U verblijft in een rookvrije standaard kamer die is uitgerust met:.















Airconditioning
zetel(s)
Badkamer met douche
Cosmetische spiegel
Bureau en stoel
FACE Stockholm producten
Gratis wifi
Haardroger
Strijkijzer en strijkplank
Minibar
Kluisje
TV
Kledingkast (beschikbaar in sommige kamers)
Houten vloer
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HOTELLI KITTILÄ***
ALGEMENE GEGEVENS
Adres: Valtatie 49, FI-99100 Kittilä
Website: https://hotellikittila.fi/en/info/

BESCHRIJVING
Hotelli Kittilä is een klein, privaat hotel met 37 kamers in het centrum van Kittilä, op 20
minuten van Levi Ski Resort. Dit hotel heeft een sauna en een fitness, de sauna is enkel open
in de avond. ‘s Avonds kunt u ook nog genieten van een drankje in de Ounashovin pub. U
verblijft in een standaard kamer die zich op het gelijkvloers of het 1ste verdiep bevindt. De
kamers zijn uitgerust met:







Badkamer
Toilet
Haardroger
Wifi
Flatscreen TV
Niet-rokers kamer

Het ontbijt wordt van maandag tot vrijdag geserveerd tussen 6-9 uur 's ochtends en zat-zon
tussen 8-10 uur 's ochtends.
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KAKSLAUTTANEN ARCTIC RESORT****
ALGEMENE GEGEVENS
Adres: Kiilopääntie 9, FI-99830 Saariselkä
Website: https://www.kakslauttanen.fi/
Dit resort is gelegen aan de rand van de wildernis, langs de weg naar de Noordelijke IJszee. De
locatie is slechts op een steenworp verwijderd van het nationale park Urho Kekkonen, het
grootste Nationaal Park van Finland. De Sami hebben de regio al meer dan een eeuw
bewoond. De omgeving is één van de mooiste die je overal ter wereld kunt vinden. Het water
is zo zuiver dat je je dorst kunt lessen rechtstreeks uit een stroom, die uit de waterval of het
meer komt, en de lucht is zo fris dat je het diep in je longen kunt voelen.
Men logeert er in een glazen iglo, zodat iedereen kan genieten van het spectaculaire zicht en
er is een grote kans om het noorderlicht te zien. De internationale medewerkers staan klaar
voor de klanten in verschillende talen.
De glazen iglo’s bevatten 2 bedden, een wc en een lavabo. Er zijn gemeenschappelijke
douches, sauna’s,… in het hoofdgebouw. Er is ook genoeg materiaal zodat u zeker geen koud
zult hebben tijdens de nacht. Het is een heel unieke ervaring om in een glazen iglo te slapen
en het geeft een wondermooi zicht.
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FORMALITEITEN
REISDOCUMENTEN
Voor Finland heeft u enkel een geldige identiteitskaart of paspoort nodig. U hoeft dus niet in
het bezit te zijn van een visum.
Minderjarigen die alleen reizen, beschikken best over een document waarin ze toestemming
krijgen van hun ouders of voogd om alleen naar de bestemming te reizen.

VACCINATIES
Voor Finland zijn er geen verplichte vaccinaties, maar toch kan het geen kwaad om uw
basisvaccinaties te checken (Tetanus-difterie-kinkhoest, polio, mazelen-bof-rubella).
Medische verzorging is degelijk, maar contacteer voor de veiligheid uw Belgische mutualiteit
om de eventueel hoge kosten te vermijden mocht u iets overkomen. In Lapland zijn er weinig
ziekenhuizen, en dokters zijn niet in ieder dorp te vinden. Vergeet dus zeker niet een goed
uitgeruste reisapotheek mee te nemen!

BIJZONDERHEDEN
 Voor dringende hulp (brandweer - ambulance - politie) kan u het noodnummer 112
bellen. Dit is het gratis Europees noodnummer dat toegankelijk is in de EU-lidstaten.
 Indien u een nummer wilt bellen ter plaatse, moet u volgend prefix gebruiken: +358 of
00358
 Alle kredietkaarten worden aanvaard, normaal ook bij automaten. Er wordt betaald
met de euro.
 In Finland is het gedurende het hele jaar 1 uur later dan in België.
 Het kraantjeswater is er perfect drinkbaar.
 In Finland wordt Fins en Zweeds gesproken. In de grote steden spreekt men ook
Engels.

TIPS
De winters zijn lang, met vooral in het noorden veel sneeuw en zeer lage temperaturen.
Voorzie dus degelijke, waterdichte en warme kledij, idem voor het schoeisel en
hoofdbedekking.
Wat neem ik zeker mee op reis?







Thermisch ondergoed
Fleece-kledij
Warme handschoenen (en een paar dunne indien je foto’s wil nemen)
Een warme muts
Een dikke ski- of winterjas
Stevige schoenen die bestand zijn tegen de koude

Wat beter niet meenemen op reis?
 Thermische sokken: hierdoor zweet u te veel en kan uw zweet bevriezen in je
schoenen
 Draag niet overdreven veel lagen kleren
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DE REISLEIDER
WAT DOET DE REISLEIDER
Het leiden van een groep toeristen tijdens hun reis en het geven van informatie over
geografische, historische, culturele en socio-economische aspecten van het bezochte gebied in
de taal van de reiziger teneinde toeristen op een verantwoorde, adequate en aangename
manier te laten kennismaken met het bezochte gebied.

COMPETENTIES
BASISACTIVITEITEN
Voorbereiden van de opdracht
Adviseert en informeert de opdrachtgever/klant over de organisatie van de begeleiding
prestatie:



Verstrekt telefonisch, via mail of ter plaatse actuele info
Bezorgt een informatiepakket en geeft daarbij voldoende uitleg

Verzamelt informatie over de duur, het aantal reizigers, de aard van de groep en de
bijzonderheden van de begeleiding:


Vraagt informatie op bij de opdrachtgever/klant

Werkt het programma organisatorisch en inhoudelijk uit







Selecteert informatie op basis van het doel van de rondleiding/begeleiding prestatie en de
karakteristieken van de doelgroep
Kiest de juiste media om zijn verhaal kracht bij te zetten
Stelt een realistische tijdsplanning op
Kiest de meest geschikte werkvorm en didactisch materiaal om interactiviteit te
stimuleren
Plaatst de informatie in een ruimer kader
Structureert de informatie in een helder en coherent verhaal

Administratie
Neemt de administratieve formaliteiten bij de begeleiding van een groep op zich (bevestiging
verblijven, betaling van onkosten,..)




Verzamelt persoonlijke gegevens van reizigers conform de privacywetgeving
Houdt gegevens van reizigers bij zoals planningen, onkosten,..
Gebruikt kantoorsoftware

Organiseert, indien nodig, het administratieve verloop van de begeleiding
(toestemmingsaanvragen, reservaties,…)





Is op de hoogte van kortingsmogelijkheden of speciale prijzen
Doet aanbevelingen i.f.v. de wensen van de gast
Boekt, factureert en volgt reservaties op, wijzigt ze indien nodig
Gebruikt reservatiesoftware
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Optreden bij problemen tijdens de begeleiding
Zoekt oplossingen in onvoorziene omstandigheden






Blijft beheerst en bemiddelt in geval van problemen
Treedt op als vertegenwoordiger van de groep
Reikt oplossingen diplomatisch aan
Verwittigt, indien nodig, de verantwoordelijke of de bevoegde instanties
Verleent hulp aan personen in moeilijkheden

Opbouwen van eigen deskundigheid
Ontwikkelt voortdurend de eigen kennis en deskundigheid








Bouwt een netwerk uit van informatieve bronnen, diensten en organisaties
Is op de hoogte van bronnenmateriaal en kan dat ook vinden en raadplegen
Schoolt zich geregeld bij en diept zijn kennis verder uit
Onderhoudt de beroepskennis en -vaardigheden
Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
Past nieuw verworven kennis en inzichten toe in het dagelijks functioneren
Reflecteert over het eigen handelen

Maakt de balans van de begeleiding op en bepaalt aanpassingen, nieuwe project,..




Vraagt de reizigers om feedback over de presentatie
Informeert de reizigers, indien nodig, over de bestaande klachtenprocedures
Evalueert de begeleiding prestaties samen met de opdrachtgever/klant

Te integreren kennis






Basiskennis van commerciële technieken
Basiskennis wetgeving
Basiskennis van typologie van het reizigerscliënteel
Basiskennis van het gebruik van moderne communicatiemiddelen
Kennis van communicatietechnieken
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TAKEN REISLEIDER EN CHAUFFEUR
Reisleider

Chauffeur

Ontvangen van gasten op de luchthaven Brussels
Zaventem

Besturen van de autocar

Regelmatig de groep tellen en zorgen dat iedereen
mee is

Respecteren van de rij- en rusttijden

Begeleidt gasten bij inchecken op de luchthaven en
de boarding

De autocar proper houden

Zorgt voor veilige begeleiding bij aankomst op
Rovaniemi Airport naar de autocar

Melden van defecten, storingen,..

Geeft tijdens de busritten uitleg over de streek

Erop toezien dat de reizigers de regels in de
autocar respecteren bv. gordels omdoen, vuilnis
opruimen,..

Zorgt voor een vlot in- en uitchecken in de hotels

Zorgt voor aangename, vlotte communicatie met
de reisleider

Zorgt ervoor dat alle de gasten elkaar leren kennen,
wekt groepsgevoel op
Is vriendelijk en behulpzaam, helpt gasten bij vragen
Overloopt het programma dagelijks met chauffeur in
de autocar + het programma van de volgende dag
Onderhoud de administratieve zaken
Onderhouden van contacten met andere reisagenten,
gidsen en hotels, leveranciers en andere betrokken
partijen
Zorgt voor aangename, vlotte communicatie met de
chauffeur
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ANIMATIE ON BOARD
De autocars zijn uitgerust met een on board entertainment system, van hieruit kunnen de
reizigers makkelijk met hun smartphone, tablet of laptop helemaal gratis genieten van een
ruime keuze aan films, series, muziek, games, books,.. Zo zal niemand zich vervelen als er eens
iets langere rit plaatsvindt. Natuurlijk kunt u ook genieten van het mooie landschap buiten.

Quiz: de reisleider voorziet een quiz gedurende een half uur als tussendoortje in de autocar,
hierbij beantwoorden reizigers vragen over de omgeving, lokale mensen, gastronomie van
Finland,.. Omdat het meestal korte afstanden zijn, is deze quiz voorzien tijdens de langste rit
van 252 km. Dit is de rit van Saariselka terug naar Rovaniemi op de voorlaatste dag.
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MARKETING
U kunt onze site raadplegen via volgende link: https://lieselotscheerlinc.wixsite.com/lapland

Marktsegmentatie: In welke behoeften voorziet Reizen Lauwers?

A.

B2C-segment: Reizen Lauwers biedt reizen aan hun klanten
In hun programma’s zijn altijd een autocar met chauffeur en reis(bege)leider verwerkt, is het
niet hun eigen autocar dan is het een lokale autocar ter plaatse. Bij reizen met het vliegtuig of
verdere bestemmingen wordt er meer een lokale gids in het programma verwerkt.
De reizen die ze aanbieden zijn:
•
•

•
•
•
•

Rondreizen met autocars vertrek vanuit regio Vlaanderen (naar Europese landen)
Rondreizen met vliegtuig en vervoer ter plaatse naar Afrika, Noord-, Centraal- & ZuidAmerika, Europa, Oceanië en Azië met reisbegeleider en lokale gidsen (vluchten,
maaltijden & accommodatie inbegrepen)
Op maat gemaakte vliegtuig- of autocar reizen
Meerdaagse reizen en dagreizen
River- & zeecruises
Dagreizen & evenementen

B2B-segment: Reizen Lauwers biedt groepen, bedrijven en verenigingen hun diensten aan zoals
op maat gemaakte groepsreizen, autocarverhuur, Kom uit je kot reizen,...
•
•

•

•

Geografische segmentatie:
Reizen Lauwers verkoopt hun reizen voornamelijk aan klanten in regio Vlaanderen
Demografische & socio-economische segmentatie:
Leeftijd: van jong tot oud, reizen voor iedereen, welstellende mensen, standaard jobs
tot hogere functies, upper class
Psychografische segmentatie:
Klanten die comfort, luxe, prestige gewend zijn, welgesteld, willen kwaliteit voor de
prijs die ze ervoor betalen, avontuurlijke mensen, klanten met een gericht (duur of
minder duur) budget die willen reizen met een goed georganiseerd programma,
mensen die gerustgesteld op vakantie willen vertrekken zonder zich zorgen te moeten
maken over administratieve zaken, activiteiten, vervoer,,..
Gedragssegmentatie:
Klanten met hoge verwachtingen, loyale klanten, zeer open-minded, sociale klanten

Reizen Lauwers heeft een multi-segment marketing. Hun doelgroepen zijn:
•
•
•
•
•

•

Families met kinderen, kleinkinderen
Singles
Oudere maar ook koppels
Avontuurlijke reizigers
Thema reizigers
 fiets-liefhebbers
 muziekliefhebbers
Zonnekloppers
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•
•
•
•
•
•

Citytippers
Dagtoeristen
Weekendreizigers
Cruise-liefhebbers
Wereldreizigers
Luxe-reizigers

B. Doelgroepbepaling/ Targeting: Welke klanten bedienen Reizen Lauwers?
Gedifferentieerde marketing is wat bij Reizen Lauwers van toepassing is. Reizen Lauwers richt
zich op een neutrale grootte van doelgroep waarbij verschillende doelgroepen worden
aangesproken met een verschillend marketingaanbod. Gedifferentieerde marketing maakt het
zakendoen wel duurder maar deze kosten worden gecompenseerd door de productie van
Reizen Lauwers.
Bij ‘op maat gemaakte reizen’ bieden ze micromarketing aan waarbij producten en
marketingprogramma's worden aangepast aan de smaak van de specifieke personen en
specifieke locaties. Deze micromarketing omvat lokale marketing en individuele marketing,
nu ook vaak gefaciliteerd door de mogelijkheden van internet.

C. Positionering: Hoe overtuigt Reizen Lauwers hun klanten om voor hun reizen te
kiezen? Hoe onderscheiden ze zich van de concurrenten?
Autocarreizen:
Reizen Lauwers biedt een zeer breed assortiment aan reizen voor vele verschillende soorten
reizigers.
Ze onderscheiden zich van de concurrentie door een goede verhouding te bieden aan prijskwaliteit. Reizen waarvoor klanten betalen zullen telkens weer van hoogstaande kwaliteit
zijn.
Ze zijn gespecialiseerd in rondreizen met de autocar. Hun programma’s zijn efficiënt
opgemaakt zodat de klant een optimale vakantie beleeft.
Andere reizen:
Ze bieden ook reizen met vliegtuig/cruise aan in alle continenten van de wereld behalve
Antarctica waar ze dan gebruik maken van een autocar ter plaatse, lokale gidsen,.. dit maakt
hen een grote speler in de markt en toont de klanten dat ze wel degelijk willen dat ze een
leerrijke rondreis beleven.
Extra’s:
Ze hebben ook een eigen On Board entertainment system. Deze kunnen de reizigers dan op de
hun smartphone, tablet of laptop installeren om te kunnen genieten van de vrije services on
board. Dit verhoogd hun kwaliteit in services.
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Specifieke doelgroep positionering:
Meerdaagse reizen:
Begeleide Wereldreizen, citytrips, culinaire reizen, excursiereizen, familiereizen, fietsreizen,
kerst & Nieuwjaar, muziekreizen, premium reizen, riviercruises, rondreizen, weekendreizen,
zeecruises, zonbestemmingen en vertrek nu-last minute
Dagreizen:
Alle Dagreizen, kerstmarkten, kerstshopping, themareizen, shoppingreizen,
streekverkenningen, citytrips, familiereizen, evenementen en event touring

D. Marketingmix
Zowel product, plaats, prijs als promotie zijn belangrijk bij de marketing van
Reizen Lauwers. Naast deze vier belangrijke P’s van de marketingmix, is
personeel ook een belangrijk onderdeel. De belangrijkste elementen van
de mix zijn product en promotie. Op deze twee elementen zouden wij
financieel het meest inzetten mochten wij het management van Reizen Lauwers zijn.
Product: Alle eigenschappen van het product staan hier centraal. Reizen Lauwers bieden
zowel betaalbare als duurdere reizen aan. De reizen worden door Reizen Lauwers
georganiseerd van het begin tot het einde. Reizen Lauwers biedt onder de naam Event
Touring vanaf verschillende opstapplaatsen busreizen aan naar een aantal evenementen in
zowel Antwerpen als Brussel en Hasselt.
Prijs: Reizen Lauwers biedt een goede prijs-kwaliteit verhouding en ze bieden bovendien een
zeer breed gamma aan producten. Aan hun zeer goed georganiseerde reizen hangt natuurlijk
wel een prijskaartje vast. Over het algemeen wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod. De
prijs is daarnaast ook erg afhankelijk van het product. Een luxe product zal bij Reizen Lauwers
automatisch een veel hogere prijs hebben omdat de prijs voor exclusiviteit staat.
Plaats & promotie: De plaats waar het product wordt verkocht is exclusief. Enkel bij Reizen
Lauwers zelf of online via hun website kunnen klanten de reis boeken. Dit houdt in dat de
waarde en prijs van het product stijgt.
Bij promotie gaat het om alle communicatie om het product te promoten onder de
consumenten. Activiteiten die Reizen Lauwers uitvoert hierbij zijn reclame, public relations,
direct marketing, persoonlijke verkoop en verkoop via de website.
Reizen Lauwers verkoopt niet alleen reizen maar zorgt ook voor leuke en vermakelijke
herinneringen. Jaarlijks organiseert Reizen Lauwers hun reisbeurs in Kinepolis te Antwerpen.
In verschillende evenementen zoals het Vakantiesalon te Antwerpen en Brussel, Libelle
Winterfair, ... staat Reizen Lauwers altijd paraat. In 2019 ontstond 45 jaar Reizen Lauwers in
Parijs, waarbij meer dan 500 enthousiaste reizigers mee konden genieten van dit fenomenaal
gebeuren.
Personeel: Door de opkomst van de dienstenmarketing maakt de P van personeel steeds vaker
deel uit van de marketingmix en dit is duidelijk te merken bij Reizen Lauwers. Het personeel
van Reizen Lauwers verleent extra service bij hun producten en hierdoor dragen zij bij aan de
beleving van het product. Het personeel voegt waarde toe aan het product door goede service
en bijstand te leveren.
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I) Werk een STP-visie uit voor het eigen product en motiveer de keuze.
1. Marktsegmentatie
Vandaag is Reizen Lauwers marktleider in het organiseren van begeleide autocarvakanties.
Reizen Lauwers wil tegemoetkomen aan de behoeftes van een zo breed mogelijk publiek en
streeft ernaar haar service en producten voortdurend te optimaliseren. Het motto luidt als
volgt: “Een frisse, verrassende bestemming in een veilig en vertrouwd jasje”. Het huidige
assortiment van Reizen Lauwers omvat voor elk wat wils: meerdaagse
autocar/vliegtuigvakanties, wintersportvakanties, zon-, strand- en bergvakanties, citytrips,
cruises, fietsvakanties, weekends en dagreizen. Elk van deze producten worden in handige en
overzichtelijke brochures voorgesteld, die volledig gratis te verkrijgen zijn. Natuurlijk bestaat
er ook de mogelijkheid een autocar te huren voor privédoeleinden. Wat u ook bij hen boekt, u
geniet steeds van de jarenlange ervaring van Reizen Lauwers. Wij staan garant voor een
onberispelijke service en uitgesproken kwaliteit.
Met onze reis willen we de verwachtingen omverblazen. Het is een typische Reizen Lauwers
reis (met de gekende kwaliteit), maar in een verrassende setting.
Segmentatie op verschillende niveaus:
1e segmentatie: onze reis is bedoeld voor mensen die willen reizen en speciale regio’s willen
ontdekken in groep (ons product zit in de reismarkt)
2e segmentatie: meer bepaald mensen die een rondreis willen maken met een autocar in het
noorden van Europa, maar er moet een stukje wellness in zitten
3e segmentatie: onze reis is specifiek voor mensen die naar Lapland willen reizen, de
Laplandse cultuur willen ontdekken (musea en andere sneeuw-activiteiten, het noorderlicht
enz.)
Marktsegmentatiecriteria:
Ons marktsegment is de autocar, wij segmenteren met andere woorden binnen het luik
‘autocar’. Bij ons wordt het niet enkel gebruikt als transportmiddel, het is een essentieel
onderdeel bij wat de beleving betreft. Zo geven we informatie aan de gasten terwijl ze naar de
adembenemende landschappen kijken, en stimuleren we zo het groepsgevoel en de
groepsbeleving.
- geografische segmentatie: Reizen Lauwers biedt reizen over de hele wereld aan, maar wij met
onze reis maken de keuze voor Lapland (het noorden, natuur, winter, de Kerstman, het
noorderlicht enz.). We vliegen eerst naar het vertrekpunt van onze rondreis in Finland (dus
vanuit Brussel vliegen we naar Rovaniemi), en vanaf daar begint onze rondreis doorheen het
prachtige Lapland.
- demografische en socio-economische segmentatie: onze reis richt zich op medioren en
senioren, welgestelde mensen met al enige levenservaring, waarvan de kinderen al uit het huis
zijn (dus o.b.v. leeftijd en levens-/gezinscyclus). De invulling van onze reis is aangepast aan de
leeftijdscategorie van de doelgroep.
- psychografische segmentatie: wij willen onze reis typeren als luxegericht, nadruk op beleving
en comfort, Reizen Lauwers is de pionier op vlak van busreizen. We focussen ons ook op het
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sociale aspect, onze reis is voor mensen die andere mensen willen leren kennen en die
dezelfde ervaringen/interesses delen.
2. Targeting/doelgroepbepaling
Onze reis is bedoeld voor medioren en senioren (van 40 tot 70 jaar) die graag natuur en
cultuur met wellness combineren. De doelgroep voor onze reis zijn mensen die naar NoordEuropa (specifiek Lapland) willen reizen. Het zullen ook mensen zijn die in het verleden als
eens met Reizen Lauwers meegereisd zijn (die het bedrijf kennen). Reizen Lauwers komt
steeds met vernieuwende reisvoorstellen, vandaar dat Finland aangeboden wordt. Onze reis
wordt een verrassende, nieuwe reis, met Vlaamse begeleiding en uiteraard met de gekende
kwaliteitsnormen van Reizen Lauwers.
De algemene doelgroep van Reizen Lauwers zijn mensen die busreizen willen maken, zowel in
een homogene groep (mensen die elkaar kennen) als in een heterogene groep.
Reizen Lauwers doet aan gesegmenteerde marketing. De verschillende doelgroepen worden
aangesproken met een verschillend marketingaanbod. Daardoor (extra marktonderzoek,
aangepaste marketingmix-plannen, kleinere afzetmarkten enz.) is de kostprijs van de reizen
per klant hoger.

3. Marktpositionering
Reizen Lauwers differentieert zich van andere autocarbedrijven/reisbureaus door verrassend
vernieuwende reizen aan te bieden, telkens met de gekende service van Reizen Lauwers. De
klanten weten hun weg naar hen te vinden, want het aanbod blijft steeds verrassen en breidt
steeds verder uit. Mond-aan-mond-reclame zorgt ervoor dat we een groot doelpubliek
bereiken voor de nieuwe reizen en dat er opnieuw een grote interesse is.
Het familiebedrijf kent zijn oorsprong in het jaar 1947. Enthousiasme, een sterke motivatie en
een indrukwekkend doorzettingsvermogen maken dat Reizen Lauwers gestaag blijft groeien,
een proces dat zich tot op heden voortzet mede dankzij het aantreden van de derde generatie.
Ze willen de klant bereiken via hun website (met de mogelijkheid om een brochure aan te
vragen of u in te schrijven op de nieuwsbrief) en in het reiskantoor in Antwerpen.

4. Brand key als eindpunt
*concurrentie: de belangrijkste concurrenten zijn de autocarbedrijven uit dezelfde provincie
(vb. autocars De Polder n.v., Verhoeven…) die ook groepsreizen aanbieden en die zich ook
willen differentiëren door hun kwaliteit.
*doelgroep: alle doelgroepen, vooral medioren en senioren die een groepsreis of een
daguitstap willen maken
*consumer insight: mensen die willen betalen voor kwaliteit en die zich willen laten
begeleiden door specialisten
*voordelen: Reizen Lauwers werkt op maat van de klant, hun ervaring en vakmanschap zijn
hierbij het belangrijkst
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*waarden en persoonlijkheden: Reizen Lauwers staat voor kwalitatieve busreizen, geschikt
voor alle doelgroepen
*geloofwaardigheid: ze denken in het teken van de klant, want ze zijn van de overtuiging dat
je tevreden klanten niet zomaar krijgt, maar verdient.
*onderscheidende kracht: hun passie, vakkennis en gedrevenheid is wat hen onderscheidt van
andere aanbieders
*merkessentie: Uw vertrouwen, dat is waar Reizen Lauwers voor gaat!

II) Stel 2 verschillende buyer persona’s op.

Christine Devriendt
IDENTITEIT

DOELSTELLINGEN

FRUSTRATIES

- Vrouw, 45 jaar

- Ze is een echte huisvrouw
die alles doet voor haar
kinderen

- Als er iets slecht
georganiseerd is

- Brussel
- Lerares middelbaar: Frans
en geschiedenis (hoger
diploma)
- Getrouwd, heeft 2 kinderen
- Inkomen: gemiddeld 2000
euro bruto per maand

TECHNOLOGIE
- Ze kan met sociale media
werken, wat ze ook nodig
heeft voor haar werk.
- Ze is er zeker niet aan
verslaafd en ze wilt er niet
teveel gebruik van maken
- Ze gaat niet snel online
dingen bestellen (vb. kledij)

- Ze wil de wereld ontdekken
samen met haar man, ze
heeft geen specifieke reizen
in gedachten

- Ze frustreert zich aan
oudere mensen (vooroordelen), ze wil liefst met
leeftijdsgenoten op reis
- Als mensen denigrerend
zijn of racistisch

WENSEN

BIO

- Ze wil nog veel reizen nu ze
nog jong is, altijd samen met
haar man (ze wil alles uit het
leven halen nu)

Christine is een echte
levensgenieter. In haar vrije
tijd gaat ze graag fitnessen,
maar ze hecht evenveel
belang aan eens genieten
met haar man en kinderen of
met vrienden. Ze is een
sociaal persoon die snel
nieuwe contacten legt. Ze is
veel met haar werk bezig,
maar het belangrijkste is dat
haar gezin en familie gezond
zijn. Het leven bekijkt ze
door een roze bril.

- Ze wil naar speciale
bestemmingen reizen, maar
liefst geen te dure
- Ze wil liefst een reis boeken
waar alle opties inzitten,
zodat ze een goed zicht heeft
op het budget
- Ze wil ook van de kleine
dingen (kunnen) genieten
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Robert Decorte
IDENTITEIT

DOELSTELLINGEN

FRUSTRATIES

- Man, 66 jaar

- Hij wil nu genieten van het
leven met het pensioen dat
hij nu heeft. Hij moet toch
met niet veel mensen
rekening houden.

- Mensen die vooroordelen
hebben over hem

- Antwerpen
- Net op pensioen, was
vroeger advocaat (hoger
diploma)
- gescheiden zonder
kinderen
- Inkomen: heeft nu een
hoog pensioen en verdiende
vroeger goed zijn geld

TECHNOLOGIE
- Hij kan met zijn
smartphone werken, maar
voor de rest is hij niet actief
op sociale media omdat hij
het ook nooit geleerd heeft
- Vroeger was alles beter,
toen we nog niet zo ver
stonden qua technologie

- Hij wil nieuwe dingen
uitproberen op reis, hij
hoopt het geluk te vinden in
kleine dingen

- Hij is bang dat hij zich
uitgesloten zal voelen in de
groepsreis omdat hij alleen
reist
- Hij is pessimistisch
ingesteld, waar hij zich ook
aan ergert
- Hij kan niet tegen onrecht
en bedrog

WENSEN

BIO

- Hij wil echt genieten op
reis, zonder zorgen. Hij heeft
altijd voor zichzelf gezorgd
dus nu wil hij eens op reis
vertrekken wanneer alles al
voor hem geregeld is

Robert is een gereserveerd
persoon, hij moet je eerst
vertrouwen en je leren
kennen. Hij is zeer slim en
weet veel, maar heeft ook al
wat tegenslagen gehad in het
leven. Hij is zeer stipt en
komt altijd zijn afspraken
na. Nu moet hij zijn draai
terug vinden in het leven,
omdat hij net op pensioen is
en hij dus veel vrije tijd
heeft. Hij heeft veel
levenservaring en leest
graag.

- Hij is bang dat alles in het
Engels is op reis, dus hij
heeft het liefst een
Nederlandstalige reisbegeleider

III) Op welke elementen van de marketingmix ga je je focus leggen en hoe? Waar gaat
je aandacht vooral naartoe gaan opdat je je gekozen doelgroep(en) op een sterke
manier bereikt?
Voor onderstaande elementen van de marketingmix richten wij ons op de klanten die de
touroperator al kennen. We mikken ongeveer dat 2/3 trouwe Reizen Lauwers-klanten zijn.
Daardoor zijn de volgende zaken belangrijk (ze staan gerangschikt in volgorde van meest
belangrijk naar niet prioritair):
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1) Product: met deze reis bieden we enkel maar producten aan met hoge kwaliteit waar we zelf
zeer tevreden mee zouden zijn, dit is het niveau waar we echt naar streven.
2) People: ons product en onze reisagenten moeten kwaliteit uitstralen naar de klanten, ze
moeten vertrouwen uitstralen en professionaliteit. Dat is ook wat onze doelgroep apprecieert,
wat ze zien als meerwaarde.
3) Prijs: de prijs moet de kwaliteit van onze reis uitstralen. We zijn er ons van bewust dat de
prijs niet goedkoop is, maar je betaalt ook voor kwaliteit (onze reizen zijn beter dan doorsnee
reizen naar Lapland).
4) Proces: onze hele reis moet vlot en efficiënt verlopen (luisteren naar de klanten gedurende
het hele proces). Zo is onze website bijvoorbeeld zeer gebruiksvriendelijk en klantgericht.
5) Physical evidence: we willen dat de klant een goede indruk krijgt van ons product en onze
diensten, dat ze gemakkelijk en efficiënt op de hoogte gehouden worden van de gemaakte
afspraken en dat ze weten waarvoor de reis én Reizen Lauwers staat. Door de uitstraling van
de website en de brochures weet de klant dat Reizen Lauwers voor kwaliteit staat.
6) Plaats: Lauwers is zich ervan bewust dat ze geen grote reclamecampagnes lanceren, omdat
het het juiste doelpubliek niet zou bereiken en het effect zou missen. Ons doelpubliek vindt
zijn weg naar ons via de website, kennissen, het reisbureau, mond-aan-mond reclame enz.
7) Promotie: we willen onze brochures simpel houden, omdat we willen dat mensen sneller
contact leggen met ons (bellen, een afspraak maken) en omdat dit het belangrijkste is bij ons
(en niet de brochure).
Customer journey
Bij de customer journey richten wij ons op de doelgroep van de bestaande Reizen Lauwersklanten.
- Bewustzijn: klanten voor deze reis zijn op zoek naar of een groepsreis (al dan niet met
bekenden), een verrassende thematische reis of zijn aangetrokken door Lapland in de winter.
Ze kennen Reizen Lauwers al, en komen te weten via reclame (mond-tot-mond, website,
brochure enz.) dat Reizen Lauwers enkele vernieuwende reizen voorstelt.
- Overweging/interesse: Reizen Lauwers bewijst dat het een specialist is in
busreizen/groepsreizen en hierbij primeert de tevreden klant.
Klanten weten wat Reizen Lauwers aanbiedt en dus kent de klant hun vakkundigheid. De
klant zet gemakkelijk de eerste stap naar hun reisbureau in Antwerpen, of contacteert hen via
andere kanalen.
- Aankoop: Lauwers begeleidt de klant in het proces van informatie opdoen en boeken. Men
kan offertes aanvragen voor groepen/bedrijven/verenigingen via de website of in het
reisbureau.
- Service/consumptie: in geval van onduidelijkheden of problemen staat Reizen Lauwers altijd
klaar voor de klant. De klant kan te allen tijde Lauwers bereiken via de website of telefonisch
tijdens de kantooruren. Er wordt heel serieus omgegaan met klachten of andere meldingen.
- Loyalty: Reizen Lauwers gaat achteraf ook bevragen aan de klanten of ze tevreden zijn van de
service.
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CONTACTGEGEVENS
AUTOCARBEDRIJF
Naam: Osa Bus
Adres: Dzirnieku 16, Mārupe, LV-2167, Latvia
Telefoonnummer: +371 299 099 07
E-mail: info@osabus.com

HOTELS
Naam: Scandic Rovaniemi City
Adres: Koskikatu 23, 96200 Rovaniemi, Finland
Telefoonnummer: +358 16 4606000
E-mail: rovaniemicity@scandichotels.com
Naam: Hotel Kittilä
Adres: Valtatie 49, FI-99100 Kittilä
Telefoonnummer: +358 44 760 0200
E-mail: info@hotellikittila.fi
Naam: Kakslauttanen Arctic Resort
Adres: FI-99830 SAARISELKÄ, FINLAND
Telefoonnummer: +358 16 667101
E-mail: group.reservations@kakslauttanen.fi

ACTIVITEITEN
Naam: Culture House Korundi
Adres: Lapinkävijäntie 4, 96100 Rovaniemi, Finland
Telefoonnummer: +358 16 3222822
E-mail: info@korundi.fi
Naam: Arktikum
Adres: Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi, Finland
Telefoonnummer: +358 16 322 3260
E-mail: info@arktikum.fi
Naam: Santa Claus Village
Adres: Santa Claus Village, Tähtikuja 1, 96930 Napapiiri
Telefoonnummer: +358 16 3562096
E-mail: /
Naam: Arctic Snow Hotel
Adres: Lehtoahontie 27, 97220 Sinettä
Telefoonnummer: +358 40 845 3774
E-mail: sales@arcticsnowhotel.fi
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Naam: Wild About Lapland
Adres: Kansankatu 14, 96100 Rovaniemi, Finland
Telefoonnummer: +358 40 5688570
E-mail: sales@wildaboutlapland.com
Naam: Snow Village
Adres: Lainiotie 566, 99100 Kittilä
Telefoonnummer: +358 16 3236050
E-mail: snowvillage@laplandhotels.com
Naam: Saariselka bowling
Adres: Honkapolku 5, 99830 Inari
Telefoonnummer: +358 20 7919600
E-mail: info@saariselkabowling.fi

RESTAURANTS
Naam: Snowman World
Adres: Joulumaantie 5, 96930 Rovaniemi
Telefoonnummer: +358 40 5194444
E-mail: info@snowmanworld.fi
Naam: King Crab House
Adres: Mariankuja 6, 99130 Sirkka
Telefoonnummer: +358 40 0138333
E-mail: restaurant@kingcrabhouse.fi
Naam: Wanha Waskoolimies
Adres: Tankavaarantie 31, 99695 Sodankylä
Telefoonnummer: +358 16 626158
E-mail: info@tankavaara.fi

REISLEIDER
Moet nog bekend gemaakt worden door Reizen Lauwers.

CHAUFFEUR
Moet nog bekend gemaakt worden door Reizen Lauwers.
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PROGRAMMA VOOR DE KLANTEN
Fins Lapland is een bestemming ver weg van de drukte en ideaal om eens te ontsnappen aan de
dagelijkse sleur. De regio ligt in het noorden van Finland en omvat steden zoals Rovaniemi, Levi
en Saariselka.
Laat u verleiden door het wondermooie Lapland, met zijn sprookjesachtig decor en avontuurlijke
activiteiten is dit een geliefde bestemming. Rendieren, husky’s, bevroren meren en dikke pakken
sneeuw. Dit zijn standaard elementen voor een reis naar Fins Lapland. Maar er is nog zoveel
meer. Proef de lokale gastronomie, geniet van een traditionele sauna en ga op rendiersafari. Dit
zijn nog maar een aantal voorbeelden van wat u te wachten staat deze reis.
Bent u avontuurlijk aangelegd en heeft u altijd al eens het noorderlicht willen zien? Dan is deze
reis echt iets voor u! Deze reis biedt u een geweldige combinatie van cultuur, avontuur en
ontspanning.
Prijs vanaf € …
Datum: 10-17/02/2021

DAG 1
We spreken ’s ochtends tussen 4u30 en 5u af aan de departure hall van Brussels Airport. Daar
zullen we allemaal samen inchecken en boarden. Daarna staat er ons een vlucht van 5 uur te
wachten naar Rovaniemi. De lunch vindt plaats tijdens de vlucht en is niet inbegrepen. Eens
we zijn aangekomen staat de autocar ons op te wachten om ons dan te brengen naar het hotel.
We verblijven in de Scandic Rovaniemi City, dit hotel is zeer centraal gelegen in de stad en
heeft verschillende faciliteiten. Na het inchecken krijgt iedereen even de tijd om zich te
installeren en daarna vertrekken we naar Café&Bar 21 voor een leuk tussendoortje. Nadat we
hiervan hebben kunnen genieten, zal er nog een gidstour van ongeveer een uur plaatsvinden.
Zo leert u al een aantal leuke plaatsen kennen en ontdekt u de stad.
Eens terug in het hotel krijgt iedereen de tijd om zich om te kleden en op te frissen voor het
avondmaal. Na een leuke eerste dag vindt het avondeten plaats in het hotel. Hierna is iedereen
vrij om zijn avond te spenderen.
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DAG 2
Na het lekkere ontbijt Iedereen krijgt de keuze* om ofwel de stad op eigen houtje eens te
ontdekken ofwel met de reisleider naar het Korundi House of Culture te gaan. Dit is een leuk
museum waarbij je de lokale cultuur een beetje leert kennen. Na het middagmaal vindt een
bezoek plaats aan het Arktikum, een wetenschapsmuseum waar je meer te weten komt over
o.a. het noorderlicht. Daarna krijgt u de keuze* om ofwel een bezoek te brengen aan Santa
Claus Village ofwel te genieten van een Finse sauna. Daarna wordt iedereen terug opgehaald
en keren we terug naar het hotel. Na wat tijd om zich op te frissen kan men genieten van het
avondeten. Na het avondeten wordt iedereen nog verwacht in de meetingruimte van het hotel
voor een leuke quiz over de bestemming.

DAG 3
Dit is de laatste dag in Rovaniemi voor we onze toch verderzetten. Voor de
ochtendactiviteiten is er de keuze(1) tussen een rendiersafari, ijsvissen of een wandeling met
sneeuwschoenen. Alle activiteiten vinden plaats van 10u tot 13u en de groepen worden
opgehaald en teruggebracht door Wild About Lapland. Na deze fantastische activiteiten is het
tijd voor het middagmaal in een restaurant naar keuze. Na het middagmaal is er wat vrije tijd
voorzien, zodat u de zaken die u zeker niet wilt missen, nog kunt bezoeken. Om 15u
verzamelen terug in het hotel om samen Rovaniemi Church eens te bezoeken.
Deze laatste avond in Rovaniemi zal het avondmaal niet plaatsvinden in het hotel, maar wel in
Snowman World. Hier ervaart u een echte Ice Dining Experience met welkomstdrink en
driegangenmenu. Dit restaurant is volledig gebouwd uit ijs, dus warme kledij is een must. Na
deze geweldige ervaring, keren we terug naar het hotel waar u vrij bent voor de rest van de
avond.
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DAG 4
We zetten onze reis verder en de volgende stop is Kittilä, een 150 km van Rovaniemi. Kittilä
ligt op een kwartiertje rijden van het skiresort Levi. Eens aangekomen kunt u eerst gaan eten,
dit kan in het hotel maar u bent vrij om een restaurant te kiezen. Na het middagmaal spreken
we terug af aan de bus om te vertrekken naar Snowworld. Hier kunt u verschillende ruimtes
ontdekken, allemaal uit ijs gemaakt. Sommige ijssculpturen en ruimtes zijn ook in een bepaald
thema, zo is er een ruimte van de serie ‘Game of Thrones’. Na dit bezoek keren we terug naar
het hotel, wordt iedereen ingecheckt en kunt u even tot rust komen op uw kamer. Om 18u
wordt iedereen terug aan de receptie verwacht om te vertrekken naar het King Crab House.
Hier krijgt u een lekker 3-gangenmenu van vis(2) met een drankje. Na het diner gaan we terug
naar het hotel en bent u vrij.

DAG 5
Na een nachtje in Kittilä gaan we verder naar de stad Saariselkä, een zeer goede plaats om het
noorderlicht te zien. Deze rit duurt ongeveer 3u, dus zullen we onderweg stoppen in het
Wanha Waskoolimies restaurant voor het middagmaal. Daarna is het nog een 20 minuten
naar het Kakslauttanen Arctic Resort. Hier zult u verblijven in een glazen iglo, zodat u een
magnifiek zicht hebt als het noorderlicht zichtbaar is. Als we aankomen, wordt iedereen
ingecheckt en krijg u even tijd om uw kamers te gaan bezichtigen. Om 16u vertrekken we naar
de nabije bowlingzaal om daar met z’n allen te spelen. Na de bowling, keren we terug naar het
resort en krijgt u even tijd om u op te frissen. Daarna vindt het avondmaal plaats in het resort.
Na het avondmaal gaan we met iedereen een wandeling maken, op zoek naar het noorderlicht,
hoe later, hoe beter deze zichtbaar is. De wandeling eindigt met een kampvuur waarbij u kunt
genieten van een gezellige sfeer met een glaasje bubbels en echte smores. Ook als u single
bent, is dit een ideale manier om uw Valentijnsavond te spenderen!
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DAG 6
Deze dag blijven we op het resort. In de ochtend heeft u de keuze(1) om of een huskysafari of
een tocht met sneeuwscooters te doen of een bezoek brengen aan Santa’s Home. Deze
activiteiten duren allemaal 2u. Daarna kunt u genieten van een middagmaal in het resort, deze
is niet inbegrepen. Na het middagmaal gaan we met de hele groep gaan Langlaufen. Dit is
een leuke manier om de wondermooie natuur van deze regio te ontdekken. Het is zeker geen
probleem als u dit nog nooit gedaan heeft.
Na deze tocht, heeft u vrije tijd in het resort. U
kun hier ook gebruik maken van de sauna
faciliteiten die het resort aanbiedt. Als u dit
liever niet doet, zijn er ook tal van andere
activiteiten die ze aanbieden. Na de vrije tijd,
wordt u om 18u30 verwacht in het restaurant van
het resort voor het avondmaal.

DAG 7
Na het ontbijt, krijgt u nog even de tijd om u koffers te pakken en uit te checken. Dit kan
eventueel ook voor het ontbijt als u dit wenst. Er is dan nog wat vrije tijd in het hotel en u
heeft tot 12u30 voor uw middagmaal. Deze vindt ook plaats in het resort, maar is niet
inbegrepen. Na het middagmaal vertrekken we naar het Urho Kekkonen Nationaal Park,
waar we voor een laatste keer nog genieten van een wandeling in deze mooie natuur. Het zal
zeker nog eens deugd doen om de benen te strekken, voordat we terug vertrekken naar
Rovaniemi. Deze rit zal ongeveer 3u15 duren. Eens aangekomen in Rovaniemi wordt iedereen
ingecheckt en krijgt u even tijd om zich om te kleden. U wordt om 19u verwacht in het
restaurant voor het avondeten. Na het avondeten wordt iedereen verwacht in de meetingzaal
van het hotel. Daar zullen we een diavoorstelling houden van verschillende foto’s genomen
tijdens deze reis. Ook hier zullen de reizigers een evaluatieformulier voor deze reis kunnen
invullen. Daarna is iedereen vrij.

DAG 8
Na dit onvergetelijk avontuur vertrekken om 10u45 terug naar de luchthaven van Rovaniemi.
Daar zullen we opnieuw samen inchecken en boarden. Het middagmaal moet hier ook zelf
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voorzien worden. Om 14u10 vertrekken we naar Brussel en is er een einde gekomen aan deze
mooie reis. De reisleider blijft aanwezig tot iedereen zijn bagage heeft, zodat er zeker geen
problemen ontstaan. Er is ook een mogelijkheid de rit naar u thuis te boeken via ons, maar dit
dient op voorhand gedaan te worden.
Hier eindigt ons avontuur, maar deze ervaring zal u zeker voor altijd bijblijven!

*Deze keuze moet bij reservatie doorgegeven worden.
(1)Deze

keuze dient bij reservatie doorgegeven te worden, de twee populairste activiteiten gaan effectief door. Als u de minst
populaire activiteit koos, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en zult u moeten aansluiten bij één van de twee andere
activiteiten.

(2)Een

vegetarische optie is mogelijk, dit dient bij reservatie meegedeeld te worden.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: RUST- EN RIJTIJDEN DAG 1

BIJLAGE 2: RUST- EN RIJTIJDEN DAG 2
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BIJLAGE 3: RUST- EN RIJTIJDEN DAG 3

BIJLAGE 4: RUST- EN RIJTIJDEN DAG 4
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BIJLAGE 5: RUST- EN RIJTIJDEN DAG 5

BIJLAGE 6: RUST- EN RIJTIJDEN DAG 6
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BIJLAGE 7: RUST- EN RIJTIJDEN DAG 7

BIJLAGE 8: RUST- EN RIJTIJDEN DAG 8
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BIJLAGE 9: OFFERTE VLIEGTICKETS
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