


Toerisme Waasland 
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Waarom zijn we hier? 

• GENTSE BARGE en INFOPUNT TOERISME 
 
• Netwerkmoment voor logies 

 
• Cel sectorcommunicatie  

 
• Promotiecampagne 

 
• Preferred Partners 

 



Toerisme Oost-Vlaanderen 



Structuur Toerisme Oost-Vlaanderen 
 
• Paraprovinciale vzw:  
 +/- 85% jaarlijks budget = provinciale subsidie 
 Gedeputeerde-voorzitter 

 

• Partnerschap met publieke en private actoren actief in 
toerisme 
 Steden en gemeenten  
 Overige verenigingen ter bevordering van toerisme (PASAR,  

VTB-VAB, Horeca Oost-Vlaanderen, UNIZO, VOKA…) 
 

TOERISME OOST-VLAANDEREN 
Toerisme Oost-Vlaanderen 



Kerntaken 
• Productontwikkeling 
• Marketing 
• Regiowerking  
 Regionale vzw’s 
 Cofinanciering Toerisme Oost-Vlaanderen + steden en 

gemeenten 
Met regioteam  

(personeelsleden Toerisme Oost-Vlaanderen) 
• Sectorwerking  
• Kennis en onderzoek 

Toerisme Oost-Vlaanderen 





Sectorcommunicatie 



2 belangrijke informatiekanalen 
 
• Sectorwebsite sector.tov.be  
• Sectornieuwsbrief 

Inschrijven via sector.tov.be 
 

 
 
 
sector@oost-vlaanderen.be 
09 267 70 50 
 

Sectorcommunicatie 



 

 
 
 

 

Toerisme Oost-Vlaanderen 



Bestelling brochures 



• Via webshop: sector.tov.be/brochures-bestellen/ 
 

• Aanmelden als partner 
 

• Korting van 33% bij aankoop vanaf 5 exemplaren 
 
 

 
 

Bestelling brochures 



Bestelling brochures 



Logiesondersteuning 



• Consulting vb. wetgeving voor logies 
• Cijfermateriaal en onderzoek 
• Informatie en kennisdeling  

sector.tov.be/informatie-en-kenniscentrum/ 
• Professionele fotoshoot voor logies, subsidies 
• Sectormomenten  

 
Info en contact: 
deborah.ongena@oost-vlaanderen.be 
logies@oost-vlaanderen.be  
09 267 70 51 

Logiesondersteuning 



Sectormomenten 



Info- en vormingsmomenten voor logiesuitbaters: 
  
• Infoconsult voor starters (maandelijks) – Gent 

 
• Info- en vormingsmomenten (voorjaar/najaar) 
 22/10: vorming voor rurale ondernemers m.b.t. verbreding 

hoevelogies – Aalst* 
 

 24/10: vorming MICE-sector en logiesuitbaters  
 Huisstijl in interieur en communicatie – Evergem 
 
 13/11: slotevent voor de toeristische fietssector 
 Fietsvakanties in Vlaanderen – Antwerpen** 

 

Sectormomenten: www.sector.be/agenda 



 Dec 2019/feb 2020 en maart 2020: vorming rurale ondernemers 
m.b.t. verbreding hoevelogies en slotevent  
(locatie nntb*) 
 

 April en mei 2020: vorming MICE-sector en logiesuitbaters 
o  Google Analytics 
o  overige onderwerpen nntb 
o  locaties nntb 

 

Sectormomenten 



Info- en netwerkmoment voor de gehele toeristische 
sector: 
 
• Jaarlijkse Inspiratiedag  
 2 december 2019 
 Locatie: Gent 
 Thema: duurzaamheid 

Sectormomenten 



Promotionele acties ter versterking 
toeristische aanbieders 



Jaarlijks event ter promotie van groepsaanbod 
• 29/02/20: Infodag Groepen  
 Doelpubliek: socioculturele verenigingen en iedereen die een 

daguitstap of meerdaagse uitstap in groep plant 
 Oudenaarde (jaarlijks wisselende gaststad) 
 Deelname mogelijk voor logies met capaciteit van minimum 10 

personen 

 

Promotionele acties 



Logeren in Vlaanderen Vakantieland 
• Logeren in Vlaanderen vzw 
• Initiatief van de 5 Vlaamse provincies 
• Samenwerking met: 
 Private logiessector 
 Horeca Vlaanderen 
 Vlaamse Federatie Hoeve- en Plattelandstoerisme 

• Marketing via: 
 Marketingcampagne 
 Logeren in Vlaanderen Vakantielandboek 
 Logeren in Vlaanderen Vakantielandwebsite 
 E-nieuwsbrieven (225.000 abonnees) 
 Sociale media 

Promotionele acties 



Ondersteuning  
meeting- en eventsector 



MeetinGent & Oost-Vlaanderen 
 

• Wat?  
 Ondersteunen van Oost-Vlaamse MICE-aanbieders  
 Promoten van meeting- en eventlocaties  

 
• Doelgroep voor promotie? 
 Bedrijven en eventplanners in Vlaanderen en Nederland 

 
• Wie?  
 Jessica Bonte, MICE-consulent 

Meetings & Events 



MeetinGent & Oost-Vlaanderen 
 
• Online aanbod en info: www.meetingov.be  

 
• Promotie naar bedrijven en eventplanners 
 Nieuwsbrieven (inschrijven via www.meetingov.be) 
 Sociale media 
 Ontdekkingsdagen  
 

Meetings & Events 



MeetinGent & Oost-Vlaanderen 
 
• Opname in promotiekanalen? 
 Contacteer Jessica Bonte 
 Criteria voor opname 

 
• Info en contact: 
 Jessica Bonte  
 hello@meetinovl.be  
 09 267 70 53 

Meetings & Events 



 



REBRANDING MERK WAASLAND 



Waasland(er) 

#eigenwaas 

klein zusje wordt groot 

basis = 4 verhaallijnen 



 op en langs water  

 

 relax  

 

 terrasjes  

 

 natuur  



 kunst  & creat ie  

 

 anders  bekeken 

 

 Mercator  

 

 vernieuwend 



 de weg tussen 2  

landen 

 

 land en water  

 

 industr ie  en 

natuur  

 

 contrasten 



 bi jzonder  

 

 melanchol ie  

 

 verrassend 

 

 onverwacht  



REBRANDING & CAMPAGNE 

 
• Promocampagne met foto’s en fi lmpjes 

 
• Nieuw magazine 

 
• Toolkit voor de sector  



TOOLKIT 



PUBLICATIE 





PREFERRED PARTNERS 

• Alle logies z i jn terug te vinden op onze 
websites   logiesdecreet  
 

• Uitbreiding logieslandschap 
 

• Niet al le logies wil len act ief  gepromoot 
worden 
 

• Wisselwerking:   
 verhaal l i jnen –  wensen/doel  logies 
 overheidsgeld –  private spelers 

 
• De etalage van het Waasland  



PREFERRED PARTNERS 
• Erkend logies in orde met 

stedenbouwkundige verordeningen 
 

• Aanbod verwijst  naar of  komt overeen met 
het DNA van het Waasland (verhaal l i jnen)  
 

• Professionele foto’s  en promotionele info 
op uitbatersportaal  T.  Vlaanderen 
 

• Partner op sector.tov.be 
 

• Bereid tot  1 overnachting voor 
inf luencer/blogger/journal ist  



PREFERRED PARTNERS 
• Bevoorrecht partnership waarbi j  je  act ief  

betrokken wordt in de promotiecampagnes 
van Toerisme Waasland én Toerisme Oost-
Vlaanderen  
 

• Als wi j  een logies promoten vanuit  TWL of  
TOV zal  dat  een ‘preferred partner logies ’  
z i jn.  
 Website 
 Magazine 
 Nieuwsbrief  
 Pers 
 Sociale media 
 StapAf 
 … 



THANKS FOR COMING 
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