T-Tijd

Tijd voor Toerisme
Elke gast telt, elke besteding ook. En dus moeten we
ons voorbereiden op het komend toeristisch seizoen
om er het maximale uit te halen. 10 praktische tips
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Gebruik gratis beeldmateriaal
van Brabant

TIP

TIP

en tools die je daarbij helpen:

2

Check jouw presentatie
op reviewsites

Goed beeldmateriaal is het halve werk. Niet alleen mooie foto’s

Check je ook reviews bij keuzes die je maakt? Dat is voor

van jouw locatie, maar ook van de omgeving, zorgen dat

bezoekers niet anders. Reviewsites hebben een miljoenenbereik

bezoekers ervan overtuigd raken jou te bezoeken. VisitBrabant

en zijn een belangrijk visitekaartje voor jouw bedrijf. Dit is het

heeft een gratis beeldselectie met een breed aanbod aan

moment om te zorgen dat je er goed op staat en je bezoekers

rechtenvrij en professioneel beeldmateriaal om jouw website,

overtuigt. Juist in (en na) coronatijd zijn online reviews enorm

folder en andere uitingen

belangrijk. Maak er werk van.

er nog aantrekkelijker uit

Wij helpen je hier graag bij.

te laten zien.
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visitbrabant.com/reviewmanagement

Haak in op (inter)nationale
feest- en vakantiedagen

TIP

TIP

visitbrabant.com/beeldselectie
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Verleid en inspireer je
(potentiële) gasten

Duurzaam herstel en verdere groei moeten we halen uit toerisme

Wat de omgeving te bieden heeft, speelt altijd een rol in het

vanuit onze buurlanden. Meertaligheid is cruciaal. Zorg ook dat je

beslisproces van bezoekers. Dat geldt zeker voor verblijfs-

op de hoogte bent van alle vakantie- en feestdagen voor Duitsers

accommodaties, maar ook dagtoeristen willen het gevoel hebben

en Belgen, zodat jij en je team klaarstaan om ze gastvrij te

in een aangename omgeving terecht te komen. De (gratis) online

ontvangen op deze belangrijke momenten. Download de

magazines van VisitBrabant helpen daarbij. Je kunt ze eenvoudig

Internationale Vakantiekalender van VisitBrabant of vraag een

delen via social, nieuwsbrieven, website of ze als verblijfs-

fysiek exemplaar.

accommodatie gebruiken
in bijvoorbeeld een prearrivalmail.

visitbrabant.com/vakantiekalender

visitbrabant.com/online-magazine

Laat zien welke fiets- en wandelroutes
vlakbij je locatie liggen

TIP

TIP
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Boek uitstapjes voor jouw gasten

Wandelen en fietsen zijn populairder dan ooit. Faciliteer jouw

Wil je eenvoudig en tegen een aantrekkelijk tarief tickets voor

gasten met actuele fiets- en wandelkaarten van Brabant. Door

Brabantse uitstapjes boeken voor jouw gasten? Speciaal voor

routes in jouw omgeving te delen bied je een extra service die

Brabantse verblijfsaccommodaties heeft Ticketsplus in samen-

gasten erg waarderen. Een gratis tool die je hiervoor kunt

werking met VisitBrabant het online platform BrabantTicket

gebruiken op jouw website

ontwikkeld. Een eenvoudige

is de interactieve

webomgeving die direct

routekaart (inclusief

zorgt voor een extra gast-

Brabantse Druktemeter).

vrijheidsbeleving.
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visitbrabant.com/brabantticket

Word Brabants Fietscafé

TIP

TIP

visitbrabant.com/routekaart
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Lift mee met de campagne
‘Hier moet je zijn in Brabant’

Een Fietscafé staat bekend als een locatie die fietsers met open

We zullen samen een vuist moeten maken om toeristen naar

armen ontvangt. Met het Fietscafé-label ontvang je meer fietsers.

Brabant te verleiden. Dat doen we met de campagne ‘Hier moet

Verder word je actief gepromoot door VisitBrabant Routebureau,

je zijn in Brabant’, waarvan nog de nodige hoogtepunten in het

meegenomen in nieuwe routes, aangesloten bij het landelijke

verschiet liggen. We bereikten met de campagne al meer dan 42

label ‘Fietsers Welkom’ en

miljoen mensen in Nederland,

krijg je speciaal Fietscafé-

België en Duitsland. Dit

promotiemateriaal.

succes zetten wij voort in
2021. Doe ook mee!
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visitbrabant.com/campagne

Werk aan Brabantse gastvrijheid

TIP

TIP

visitbrabant.com/fietscafe
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Word businesspartner van 			
VisitBrabant

Omdat bezoekers verder kijken dan jouw locatie, is het zaak dat je

Met het businesspartnerschap maak je met meer dan 275 voor-

medewerkers goed weten wat Brabant te bieden heeft. Zo kun je

aanstaande Brabantse ondernemers een vuist om ook in de

je gasten steeds inspireren en creëer je binding en tevredenheid.

toekomst inhoud te geven aan duurzame groei van toerisme voor

Ons platform met gratis online trainingen maakt dat je team

jouw bedrijf. Je bent gegarandeerd van allerlei diensten en

eenvoudig dat extra beetje

activiteiten en verbind je

gastvrijheid kan bieden. Ga

bovendien in hét leisurenet-

er direct mee aan de slag.

werk van Brabant. Informeer 		
vrijblijvend naar de mogelijk-		
heden.

visitbrabant.com/elearning

visitbrabant.com/word-partner

Heb je vragen over deze tips of wil je meer weten?
Neem dan gerust contact op met de BusinessDesk van VisitBrabant. Wij helpen je graag verder.

I: visitbrabant.com/partners E: info@visitbrabant.com T: 013-3030390

