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DOELGROEP



DOELGROEP

In de lijn met de missie en internationale marketingstrategie
van Toerisme Vlaanderen, is het VISITFLANDERS Visitor
Information Centre (VIC)  gericht naar de internationale
bezoeker; zowel (1) de toevallige voorbijganger als (2) de
bezoeker, aangetrokken door gerichte communicatie- of 
marketingactiviteiten.

Natuurlijk zijn ook de binnenlandse bewoners welkom om 
Inspiratie op te doen om Vlaanderen en Brussel te ontdekken.



BESTEMMING VLAANDEREN



BESTEMMING VLAANDEREN

In de lijn met de missie en internationale marketingstrategie
van  Toerisme Vlaanderen, promoot het VISITFLANDERS
toeristisch onthaalcentrum Vlaanderen (kunststeden, regio’s, 
kust) & Brussel als toeristische bestemmingen.

De individuele deelbestemmingen komen aan bod,  maar ook
verbindende thematische productlijnen.



CONCEPT



concept:
toeristisch onthaal in een

branded concept store

Het VIC is dus gericht op dubbel doel: toeristische dienstverlening

(toeristen verwelkomen, informeren, inspireren, doorverwijzen) en

via de branding de reputatie van (het merk) Vlaanderen versterken.



CONCEPT

Het concept is gericht op de creatie van de perfecte
bezoekersbeleving. Het persoonlijke en gastvrije onthaal
door de bestemmingscoaches is hiertoe een belangrijke
kritische succesfactor.

Aan de hand van een dynamische ruimte vol beleving,
verhalen, emoties, persoonlijke service en
souvenirproducten creëren we een unieke
BELEVING van het merk Flanders, State of the Art.



CONCEPT

Het VIC is ontwikkeld als een CONCEPT STORE.

Een concept store is een lifestyle concept, voortdurend in
beweging en gericht op productbeleving. Het is ook een
sociale ontmoetingsruimte waar bezoekers ontspannen,
online surfen, afspreken͙ en waar een behulpzaam team
een service op maat biedt aan de bezoeker.



TOOLS

Doorheen de hele ruimte worden bezoekers geïnformeerd en
geïnspireerd over Vlaanderen:

Interactieve IT apparaten & brochures om zelf informatie op te zoeken
Bestemmingscoaches verwelkomen de bezoeker, geven toeristische
informatie en beantwoorden de vragen van de bezoekers.
Sofas en stoelen rond een grote tafel nodigen uit om tijd door te
brengen in deze concept store

.
Thema-eilanden zetten interessante thema’s in de kijker (o.a. video)
Pop-up events, installaties & tastings met brand partners creëren
voortdurend nieuwe belevingen
Social media zet de deur open naar wereldwijde interactie.
Flanders shop bekroont de bezoekersbeleving met een perfect
souvenir, made in Flanders.



SHOP



CONCEPT

In het onthaalcentrum bieden we de bezoeker een
shopbeleving met producten die de merkessentie van
Vlaanderen uitstralen. Alle producten die ontworpen of
gemaakt in Vlaanderen zijn of verwijzen naar het State of the
Art DNA van onze bestemming

De shop is als een galerij vol verhalen en troeven van
Vlaanderen die we als herinnering willen meegeven aan
de bezoeker



SOUVENIRS

We geven een nieuwe invulling aan het woord souvenir met een
unieke reeks producten van Vlaamse ontwerpers en aanbieders -
made in Flanders.

We overstijgen het standaardaanbod van een toeristische
souvenirwinkel zoals er zovelen zijn rond de Grote Markt van
Brussel.

We creëren een assortiment op maat van onze bestemming gelinkt
aan  onze verhaal- en thematische productlijnen.

De merkpositionering ‘baanbrekend vakmanschap’ loopt als een
rode draad doorheen het concept.



PRODUCTEN ROND
VOLGENDE THEMA ’S

• Kunststeden, kust, regio’s

• Chocolade - bier  - frieten - mosselen - streekproducten

• Erfgoed (belforten, begijnhoven, kathedralen, markten), Atomium, 

Art Nouveau, BelleEpoque,  hedendaagse architectuur)

• Kunst (Vlaamse Primitieven, Bruegel, Rubens, Magritte, Fabre,

͙)

• Muziek (festivals, hippe bands uit Vlaanderen en Brussel ͙)

• Mode & design (accessoires van jonge ontwerpers of enkele

grote namen)

• Ronde van Vlaanderen en wielercultuur, de Flandrien

• Ook andere thema’s kunnen aan bod komen ͘Zolang de

boodschap relevant is voor de internationale bezoeker aan

Vlaanderen.



Beelden



Interactieve kaart

Op 30 april:

Grote inspiratiekaart in de tafel



Inspirerende woordenwolk op de vitrine



Fiets van het Vlaamse merk Jaegher - in huisstijlkleuren & logo





Etalagekasten (links) en thema-eilanden (midden)



Kassa

Foto’s achterwand: Flanders is a festival. Flanders is art. Flanders is cycling

Flanders is heritage. Flanders Fields. ͙



Sofas van Bram Boo, Vlaams designer

Lamp van een jonge Vlaamse ontwerper: Interror





Thema-eiland met touch screen





Signalisatie voor blinden



Signage on the floor for blind people



Kunststeden Vlaanderen (links) en video projectiemuur (rechts)





Brochures





Sit, read, meet & great ruimte



Lampen ontworpen in opdracht van het Vlaams lichtbedrijf DARK



Krukjes van Quinze & Milan

Vlaams design





VISITFLANDERS
VISITOR INFORMATION CENTRE
Dirk Yzewyn – coordinator international onthaal
Grasmarkt 61 – 1000 Brussel
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