
TOERISTISCH ONTHAAL

NA 22 MAART



HOE OMGAAN MET 
INTERNATIONALE TOERISTEN?

- in hun land (pre-booking)

- in Vlaanderen (tijdens hun verblijf)



1. Feitelijke communicatie en updates

2. Praktische tips voor toeristische ondernemers 

3. Communicatietips en antwoorden FAQs voor toeristische 
werknemers 

4. Cijfers en gegevens buitenlandse markten
(business intelligence)

5. Opstart herstelstrategie met toeristische sector

www.toerismevlaanderen.be

REACTIE

http://www.toerismevlaanderen.be/


3.   Communicatietips & antwoorden FAQs

Omgaan met toeristen:

- Besteed de nodige aandacht aan vragen en bezorgdheden van je 
klanten/bezoekers

- Straal rust en kalmte uit

- Deel en verspreid enkel feitelijke en officiële informatie

- Zorg er voor dat elke medewerker dezelfde boodschap meegeeft

- Antwoorden op FAQs van toeristen

- What does ‘threat level 3’ mean?
- Can I take a flight from Brussels Airport/a Belgian airport?
- Is it safe to stay in Belgium/Brussels/Flanders?
- How do I get in /out Brussels?
- Can I do anything to help?
- Why are there so many soldiers on the street?



1. KRIJG JE SPECIFIEKE VRAGEN?
2. MEEST GESTELDE VRAAG?

3. MOEILIJKSTE VRAAG?



Indeling toeristische herkomstmarkten volgens impact in 3 fases:

1. NURTURE: 
proactief contacten met reissector en pers onderhouden en 
objectieve, feitelijke informatie over de bestemming verstrekken

2. COMMUNICATE: 
potentiële bezoekers en trade opnieuw voeden met positieve 
verhalen over onze bestemming en toeristische informatie

3. ACTIVATE: 
opnieuw salesgerichte promoties en call-to-action acties voeren

4.   Business intelligence



www.toerismevlaanderen.be/cijfers

Laatste update: 1 juni 2016 

http://www.toerismevlaanderen.be/cijfers


- marktspecifieke aanpak volgens indeling 
nurture/communicate/activate

- opstart task forces met toeristische sector

- activatie & conversiecampagnes 
(activate-markten + binnenlandse doelgroep)

- welkom-campagne

5.   Herstelstrategie





de toerist wordt op elk contactpunt 
uit de bezoekersverblijfscyclus 

extra gastvrij verwelkomd 

& aangemoedigd 
om deze positieve ervaring 

te delen 



vanuit de kracht van het netwerk van 
hospitality professionals (= jullie)

die met passie en gedrevenheid 
onze bezoekers elke dag 

een topbeleving bezorgen. 



TIMING 

lancering rond 19 juni 2016
op Brussels Airport 

(internationale toegangspoort)

tot 
eind augustus (september) 2016



(1) LOKALE AMBASSADEURS

(2) INTERNATIONALE 
TOERISTEN



(1) LOKALE AMBASSADEURS

HOSPITALITY PROFESSIONALS 
WORDEN CAMPAGNEAMBASSADEURS



Hospitality professionals 
dragen de campagne persoonlijk uit 

door toeristen extra gastvrij te onthalen
en gemeenschappelijke badge te dragen 



VROLIJKE PROMOTIETOOLS



VROLIJKE PROMOTIETOOLS



VROLIJKE PROMOTIETOOLS



VROLIJKE PROMOTIETOOLS



SELFIE-ACTIE (toeristische sector)

Deel je gastvrije lach 
via een selfie

Maak kans op een 
weekend voor 10 
collega’s in een 
vakantieverblijf in 
Vlaanderen  





(2) INTERNATIONALE 
TOERISTEN

TOERISTEN WORDEN AMBASSADEURS
VOOR ONZE BESTEMMING



SOCIAL MEDIA ACTIE / WEDSTRIJD



BRUSSELS AIRPORT

• Lancering campagne (omstreeks 19 juni)

• Stuntacties met promoteam en muzikale 
acts

• Vaste visibiliteit zomer 2016



OPROEP OPROEP OPROEPOPROEP
laat de campagne tot leven

komen 
in jouw onthaalcentrum



Word #shareoursmile ambassadeur

- Verdeel de buttons onder jouw onthaalmedewerkers

- Wees creatief en bedenk leuke gastvrije acties en deel ze op social media 
met #shareoursmile #jouwstad of #jouwproduct

- Moedig je collega’s aan om hun #shareoursmile selfie op te laden (vanaf 10 
juni op www.shareoursmile.be) en maak kans op weekendje voor 10 
collega’s/vrienden in een vakantieverblijf in Vlaanderen 

- Verdeel onze gratis promotools voor toeristen in jouw onthaalcentrum: 
selfiewedstrijd-flyer, postkaartjes, …

- Spread the word

http://www.shareoursmile.be/



