Morgen is vandaag!
Een ander landschap: een andere wijze van datasegmentatie, dús
marketing, sales en communicatie

Baarn, maart 2014

Texel, een winnende propositie, de VVV, een uniek vehikel

Texel, een winnende propositie

De VVV, een uniek vehikel

• Ruim 140 mln euro economische
waarde (4 mln overnachtingen)

• Unieke samenwerking van
Gemeente, TOP en Teso

• Eén propositie van er echt uit zijn,
duurzaamheid, rust en opperste
ontspanning binnen een
kort/middellang en lang verblijf

• Enthousiaste VVV-organisatie

• Een breed gedifferentieerd aanbod
voor circa 850.000 bezoekers

• Mogelijkheid om digitale race vol te
houden
• Value for money model VANUIT
HOGE DIGITALE PRIORITEIT

• Appelleert aan wisselende
consumentenkeuze en aanbod
biedt veel ruimte om ‘wisselende’
consument te bedienen
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Functies Raad van Toezicht

Voorwaardenscheppend vanuit autonome positie:
•

Het anticiperend houden van toezicht

•

Het inspireren en motiveren van de organisatie

•

Het dienen als klankbord voor directie en/of organisatie

•

Bewerkstelligen van scherpte van vandaag naar morgen

Concrete doelstellingen:
•

Nummer 1 positie kennis en kunde digitale ontwikkelingen behouden om
conversie verder uit te bouwen

•

Concreet support bij behoud en uitbouw circa 20.000 boekingen ter waarde
van 925.000 euro op jaarbasis
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De consument reageert vanuit mediale poppenkast…
•

Economie ondergaat voorzichtige positieve impuls, na een periode van trekken en
duwen om iets positiefs te ervaren ontstaat een geleidelijke omslag naar beter, anders
en een beetje meer

•

De consument wisselt stemmingen in sneltreinvaart; politieke stabiliteit bevindt zich in
veel Europese landen op dieptepunt

•

Verzorgingsstaat loopt tegen grenzen aan, middenklasse zit knel

•

Uiteenlopen, kwaliteit/kwantiteit en besparen/uitgeven (kompasproducten; uitgaan,
kleding, schoenen, vakanties)

•

Tijdbesteding is reflectie van voortdurende, aan snelheid winnende verandering

•

Op de World Happiness Index scoren we een vijfde positie

VAN MIN NAAR KLEINE PLUS!
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De digitale revolutie in de recreatiebranche staat aan het begin
•

Na het succes van de IPhone ontketenen ook de andere smartphones een revolutie
binnen de recreatie industrie

•

De penetratie van smartphones zal in Europa eind 2014 een penetratie van 92%
bereiken, dat betekent dat de mobiele telefoon de pc inhaalt als meest gebruikte
web acess device

Vooruitzichten
•

Volgens Euromonitor zal in 2015 naar verwachting 50% van de Europese
recreanten gebruik maakt van een smartphone (oriëntatie, transactie)

•

Een andere ontwikkeling is de opkomst van boekingen via social media zoals onder
andere Facebook en zelfs Twitter

•

App-applicaties worden van groot belang, kortom gemak geeft voorsprong en
verhoogt onderscheid

•

Aanbieders van verblijf accommodaties zullen op deze ontwikkelingen moeten
inspelen

•

SEO bepaalt grotendeels de conversie
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De digitale revolutie versnelt, alles gaat online via ZigBee
•

Alles communiceert met alles in en buiten huis

•

iBeacon van Apple creëren klantvolg-/
communicatiesystemen

•

Scanadu en Google ontwikkelen passieve
zorgproducten

•

Parkeerapps, TomTom locatiesystemen creëren
zelfdenkende (sturende) auto’s

•

Koppelingen van betaal- en onder andere sociale netwerken definiëren
nieuwe doelgroepen

•

Vakantie wordt beleven, voor/meebeleven, de consumer journey biedt
scherpte in vakantie beleven
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Digitale sporenvorming van opstaan tot slapen gaan rond 2016!
Domotica koppelingen
•
•
•
•
•
•
•

Temperatuur en stand bed
Gordijnen
Badwater
Koffieapparaat
Broodrooster
Stofzuigerrobot
Verwarming

Keuken
Badkamerspiegel met
touch screen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weerbericht
Muziek
Nieuwsprogramma’s
Herhaling niet bekeken
programma’s
Huid scan met
adviesverzorging
Fileberichten en te rijden
route(s) in combi met agenda
Agenda
Inspelen op koop-/bestedingspatroon
Vakanties
Sleutelsysteem

•
•
•
•
•
•
•

Koffie gereed
Brood geroosterd
Fruit schoongemaakt
Lijstje boodschappen gereed
Lijstje omzetten naar online
Op screen flashes nieuws
Voorbereiding op
vergaderingen

Kantoor
•
Auto
•
•
•
•
•

Koppeling agenda naar
routeplanning
Head-up display
Koppeling auto verkeer
voor/achter
Kentekencheck
Volgfuncties voor thuis et
cetera

•
•

Volledige integratie met huis,
familie et cetera
Check systemen
Et cetera

Oriëntatie vakanties

Oriëntatie vakanties
•
•
•
•

Digitale verkenning bestemming,
prijs-/waardeverhouding en gemak
Voorpret (visuele verkenningen)
Koppeling aan weer, bezetting en
familieverband, samenstelling
Et cetera

Online omzet wereldwijd

Europa

: 300 mrd

VS

: 225 mrd

China

: 210 mrd

Overigen : 265 mrd
Wereldwijd 1.000 mrd
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De dramatiek
•

Het retail- en dienstenlandschap verandert sneller dan ooit

•

Kort samengevat in 10 trends:

•

1

Individualisering

6

Local

2

Omni-channel

7

Prioriteit

3

Digitale consument

8

Consu-minderen

4

Bevolkingssamenstelling

9

Nieuwe markten

5

Global

10 Recessie

Overstap vanuit doelgroep-denken naar duurzame en interactieve
verbinding met oog voor optimale samensmelting fysiek en digitaal winkelen!
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De recreatiebranche
• Het businessmodel wijzigt van aanbod
naar vraag-/inspiratiemarkt
• De mate van inspelen op digitale
ontwikkelingen bepaalt het succes van
morgen
• De uitwisselbaarheid binnen de
recreatiebranche neemt toe

• Het is tijd voor nieuwe samenwerkingen met name nieuwe digitale
bedrijfsmodellen
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Texel is aan zet!
• Anticipeert stapsgewijs, maar tijdig op alle digitale en
consumentenveranderingen
• Verandert aanbodfocus
• Verandert aanbod
• Verandert online beleid in twee scenario’s; van print naar digitaal
• Verandert marketing/verkoop(analyse)

Kortom, anticipeert stapsgewijs vanuit horizon
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De recreatieaanbieder van morgen

‘De recreatieaanbieder
van de toekomst wordt
een omni-channel
aanbieder die zijn strategie
dynamisch afstemt op
relevante dagelijkse
ontwikkelingen’

‘De recreatieaanbieder
van morgen stelt de
bindingsintensiteit via
internet en sociale media
boven andere
distributie/communicatie
schakels’

LEISURE
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Focusaanpak concentreert aandacht en kracht...
De focusgedachte is nodig om:
gezien beschikbare budget digitale concentratie
geringe schaalgrootte te compenseren in dynamiek en
daadkracht
organisatie efficiënt te structureren zodat optimale daadkracht
ontstaat
richtinggevend te optimaliseren
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