Factsheet Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap (2012)

Marketing in agrotoerisme Zeeland
Wat heeft dit netwerk gedaan én wat heeft de sector hieraan?

De ondernemers in Zeeland met bedrijf of bedrijfstak in agro-toerisme willen zich beter onderscheiden binnen
de toeristische markt. Daarom zijn ze gestart met het netwerk Marketing in agrotoerisme Zeeland. Door de
VeKaBo wordt het aanbod van de ondernemers (via website en boekje) in de markt weggezet. Hierbinnen
kunnen de individuele ondernemers zich alleen onderscheiden op locatie. Dit terwijl het steeds noodzakelijker
wordt om goed in te spelen op behoefte van de consument.
Aanhakend op het in Brabant gestarte traject “Labeling binnen VeKaBo”, wat op www.boerzoektjou.nu aan
consumenten wordt gepresenteerd, wilde deze groep ondernemers werken aan de vraag: hoe kunnen we
doelgroepsegmentatie beter toepassen in ons bedrijf en daarop aansluitend beter gebruik maken van
doelgroepbenadering in onze marketinguitingen?
Gedurende het netwerkproces is geconcludeerd dat hiervoor eerst productontwikkeling nodig is. Hier is
gezamenlijk vervolg aan gegeven.
Concreet netwerkdoel
Als agro-toeristische ondernemers in Zeeland zich meer onderscheiden in de markt met een aantal unieke
producten om meer klanten (seizoensverlenging) en meer omzet te genereren.
Wat is er in het netwerk geleerd?


Inzet van social media



Creatief denken met het concept ‘Boer zoekt jou’ als input



Samenwerken voor realisatie concreet product



Succesvolle vormen van marketing



Intervisie met rondkijken bij elkaars bedrijf

“Je kunt zo iets realiseren wat alleen niet
mogelijk is”

Resultaten
De deelnemers hebben de netwerkbijeenkomsten goed gebruikt om de kennis en inzichten te vergroten en
hiermee direct concreet aan de slag te gaan. Hiervoor hebben de ondernemers verdeeld over werkgroepen
een begin gemaakt met het samen ontwikkelen van een product of activiteit:


Eilandhoppen met de camper: aanbieding van 6 dagen (2 nachten per camping) met een compleet
activiteitenprogramma.



Ontbijtmand: gasten kunnen een streekontbijt in een mand bij de tent kopen met een boekje waarin

“Ik had niet gedacht dat we deze
samenwerking voor elkaar zouden krijgen.”

uitleg wordt gegeven over de producten en activiteiten in de omgeving


Arrangement kustmarathon in oktober: speciale aanbieding en verrassing na afloop



Typisch Zeeuws slapen: aanbieden specifieke accommodaties op de camping die een echt Zeeuwse
uitstraling hebben

Resultaten verspreiden


Artikel: Meer gasten met slimme marketing



Artikel: Succesvolle Dag van het Plattelandstoerisme



Specialist marketing en communicatie/trendwatcher Goof Lukken over: 'Maak van je gast een fan'



Brochure Social Media - “Beoordelingssites, je kunt er niet omheen” (blz 6)

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij het aanspreekpunt van dit netwerk: Wim de Visser (telefoonnummer
0118-561323, email devisser74@zeelandnet.nl)
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