
Gäste finden, Gäste binden 
Zo bereik je je potentiële bezoekers uit Duitsland 
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Mediagebruik (minstens vier keer per week) 
naar leeftijdsklasse in 2018 

Bron: statista 
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informatie Customer Journey inspiratie 

Content is king – zowel in de inspiratiefase (uitnodigen van bloggers en 

journalisten, versturen van persberichten etc.) als in de informatiefase 

(focus op eigen communicatiekanalen).  



Customer Journey informatie 

Eigen kanalen – voorbeeld website: 

• opbouw/structuur (integratie social 
media-kanalen) 

• technische/juridische aspecten 
(„Impressumspflicht“) 

• content – focus op doelgroep (let op 
cultuurverschillen!), taal, tone of 
voice, beeldspraak… 

• contactmogelijkheden (hotline, 
contactformulier, etc.) 

• SEO/SEA 



Customer Journey informatie 

Emotie oproepen, op taal- en cultuurverschillen letten, verwachtingen managen! 
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Customer Journey boeking 

Duitsers houden van zekerheid en 
mijden risico‘s. 

• user-experience: geen drempels binnen het boekingsproces 

• betrouwbare betaalsystemen – schriftelijke bevestiging 

• gedetaillieerde informatie over de geboekte dienst/accommodatie 

• persoonlijke service („Sonderwünsche“) 
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Customer Journey verblijf 

De Duitse gasten zijn er – en nu? 

• informatie in het Duits aanbieden (informatieborden, menukaarten, 
welkomstbrieven enz.)  

• betaalmethodes: Duitsers willen vaak contant betalen en apart afrekenen 

• authentiek blijven (typisch Brabantse gastvrijheid, gezelligheid en het talent 
om van het leven te genieten stellen Duitsers zeker op prijs) 

• gasten uit Duitsland zijn kwaliteitsbewust en trouw – het is de moeite waard 
om hen positief te verrassen 

 



Customer Journey 

Van de gasten/bezoekers leren   

reflectie 

• actief navragen – bijv. persoonlijk gesprek of enquête na het bezoek 

• resultaten systematisch analyseren en eventueel processen aanpassen 

• contact houden – bijv. door middel van een nieuwsbrief  

 



Customer Journey 

Gasten/bezoekers worden ambassadeurs   

reflectie 

• op berichten van influencers reageren – aandacht is hun inkomstenbron 

• social media en recensiewebsites in de gaten houden (Google, Facebook, 
TripAdvisor, Zoover, Holiday Check, Booking.com enz.) 

 



Nog meer opmerkingen, vragen of details?  
We praten graag met jullie verder bij onze ton in de Biergarten  


