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Je hebt het E-book van BnB 
Promotions gedownload en wilt 
dus werk maken van het zo 
optimaal mogelijk presenteren 
van je accommodatie. Een nobel 
steven, aangezien er veelal te 
makkelijk over het marketen en 
promoten van vakantie 
accommodaties wordt gedacht. 

Het E-book van BnB Promotions 
biedt zowel starters op de bed & 
breakfast markt als reeds 
gevestigde eigenaren van 
vakantie accommodaties inzicht 
in de meest relevante stappen 
voor het stimuleren van 
boekingen. Dit in de vorm van 
‘de 7 marketingbeginselen van
bed & breakfast marketing’, een 
globaal overzicht met tips en 
aanbevelingen voor het zo 
aantrekkelijk mogelijk profileren 
van de accommodatie.  

Trouwe lezers van onze blogs zal 
de inhoud van het E-book 
overigens bekend voorkomen: het 
is namelijk een overzichtelijke 
samenvoeging van onze blog 
artikelen, zodat men nog
effectiever met onze 
aanbevelingen aan de slag kan. 

De diensten van BnB Promotions 
zijn afgestemd op de in dit E- 
book uitgelichte ‘7 
basisbeginselen’. Dus wil je er na 
het lezen van de inhoud zeker 
van zijn dat jouw accommodatie 
de aandacht en boekingen krijgt 
die het verdient? Dan heb je een 
gezonde dosis marketing 
ondersteuning via info@bnb- 
promotions.com binnen 
handbereik.  
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Dit is natuurlijk een open deur, 
maar toch kom ik (te) veel 
accommodaties tegen waarvan je 
de website al snel weg klikt. En 
dat terwijl de website als de basis 
geldt voor het presenteren van de 
accommodatie. Gezien de 
concurrentie moet je er dan ook 
rekening mee houden dat je van 
een bezoeker veelal maar één 
kans krijgt om de aandacht te 
grijpen. 

In veel gevallen neemt het 
enthousiasme de overhand bij het 
inrichten van een website. Je hebt 
immers een droom verwezenlijkt 
en wilt de magie van de 
accommodatie zo uitgebreid 
mogelijk delen… maar in 
dat 'uitgebreid' schuilt juist het 
gevaar! Je moet niet alles willen 
vertellen.    

Belangrijk is dat de website doet 
verlangen naar meer, en daar 
moet de content van de website 
dan ook op worden afgestemd. 

Het stukje advies dat ik bij het 
ontwerpen en inrichten van de 
website wil meegeven: 

 • Besteed extra aandacht aan de 
eerste (home) pagina. Die pagina 
bepaalt of men op de website 
blijft of bij de buren gaat kijken. 

Zorg voor een of meerdere 
opvallende en mooie foto’s, een 
bondige doch inspirerende 
introductie en belicht direct het 
waarom de accommodatie de 
meest ideale vakantie-
bestemming is (dit kun je 
bijvoorbeeld doen door een 
opsomming). 
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• De aandachtspanne van de 
hedendaagse mens is kort, houd 
daar rekening mee bij het indelen 
van je website. Houd het aantal 
menu items dan ook logisch en 
overzichtelijk. In principe zou je 
niet meer dan 6 a 7 items moeten 
hebben 

 • Zorg ervoor dat de opmaak van 
de tekst in orde is, voorkom te 
veel vet, weblinks, een verkeerde 
uitlijning of overbodige witregels. 
Probeer de tekst zo rustig en 
bondig mogelijk te houden 

 • Het kleurgebruik is ook 
belangrijk. Zoek een gulden 
middenweg en voorkom te flets 
(saai) of te fel (leidt teveel af). 
Probeer vanuit je website net iets 
meer te bieden. 

Het is een pre als je alvast wat 
tips over de omgeving deelt, een 
aantrekkelijk arrangement belicht 
of een overzicht van leuke 
restaurants in de aanbieding hebt. 
Er zijn zelfs accommodaties die 
hun website in de vorm van een 
travel magazine hebben ingericht. 

• Zorg dat je social media- 
verbindingen aanwezig zijn en 
opvallen. Hiermee zorg je ervoor 
dat mensen zich aan je 
accommodatie verbinden en kun 
je ze ook via Facebook, Instagram 
of Pinterest enthousiasmeren.  

• Maak het persoonlijk. Daarbij 
bedoel ik dat men het fijn vindt 
om te weten bij wie ze te gast 
gaan zijn. Vertel in het kort iets 
over wie je bent en het leven dat 
je leidt… waarom je zo verliefd 
bent op de omgeving etc. Plaats 
daarbij ook een foto. 

Daarbij is het ook een 
aanbeveling om de contact 
gegevens zo duidelijk mogelijk te 
vermelden. Invulformulieren 
alleen worden over het algemeen 
als irritant en onpersoonlijk 
ervaren. 

Natuurlijk zijn er nog veel meer 
zaken waar je bij het inrichten van 
je website aan moet denken. In dit 
geval geldt echter ook voor ons: 
je moet (nog) niet alles willen 
vertellen. 

Enkele voorbeelden van 
accommodaties waarbij de 
website op positieve wijze de 
aandacht trekt: 

Little Dolce, Puglia 
www.littledolce.nl 

Piazza Azzurra, Puglia 
www.piazza-azzurra.com 

Podere Fraggina, Toscane 
www.fraggina.it/vakantiehuis- 
volterra.html   
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Eigenlijk is dit onderdeel een 
verlengstuk van het vorige 
onderwerp, maar verdient het een 
eigen podium. Het belang van 
aantrekkelijk beeld (foto of video) 
wordt namelijk te vaak 
onderschat. Houd er rekening 
mee dat beeld meer zegt dan 
woorden! 

Het is de investering waard 
ervoor te zorgen dat je 
accommodatie en omgeving zo 
aantrekkelijk mogelijk wordt 
vertaald. Dat maakt namelijk het 
verschil tussen wel of geen 
boeking. Beschik je niet over een 
goede camera of gevoel voor 
fotografie? Denk dan zeker aan 
het inhuren van een professionele 
fotograaf. Deze investering 
verdient zich zeker weten weer 
terug. 
  

Binnen de website is het dus 
belangrijk dat je beeld net wat 
meer aandacht geeft. Vermijd te 
kleine, te donkere of onscherpe 
foto’s. Ook het maken en 
toevoegen van een korte video 
van de accommodatie, kamers en 
de omgeving is een meerwaarde. 

Waar ik het eerder had over het 
temmen van het enthousiasme in 
woord, juich ik het delen ervan in 
beeld alleen maar toe. MAAR 
denk wel goed na over WAT je in 
beeld brengt. 

Tip: laat vrienden of kennissen de 
foto’s op de website beoordelen. 
Die kijken vaak door een minder 
roze bril dan jij. Dan weet je ook 
gelijk wat voor anderen de 
aandacht trekt. 

Foto: Podere Fraggina 
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Voor wat betreft het marketen 
van je accommodatie is het 
belangrijk om onderscheidend te 
denken. Kijk goed naar wat de 
accommodatie of omgeving te 
bieden heeft en zet dan in. Te 
vaak worden juist de kleine 
dingen over het hoofd gezien. 

Heb je bijvoorbeeld een 
authentieke houtoven in de tuin
staan? Benoem dat en laat het 
zien. Is er in de buurt een 
restaurant waar 'da mamma' 
echte traditionele pasta maakt? 
Benoem dat en laat het zien. 

Het is belangrijk dat je inzet op de 
dingen die je buren (de 
concurrentie) niet hebben en 
teveel aandacht op de standaard 
moet worden vermeden.  
  

Bij te veel accommodaties zie ik 
dat ze een kookworkshop, het 
zoeken van truffels of een 
wandeling door de heuvels in de 
aanbieding hebben. Dat vind ik 
overal, maar juist de ‘whow- 
factor’ overtuigt. 

Kijk dus kritisch naar de dingen 
die het verschil zouden kunnen 
maken… of bedenk ze! 

Je zou bijvoorbeeld een kok uit 
een nabij gelegen dorp kunnen 
laten koken op de accommodatie 
(en dan doel ik niet op een 
workshop), een thema avond 
kunnen organiseren of een 
akoestisch gitarist de ondergang 
van de zon laten begeleiden. 
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SEO is tegenwoordig een 
modewoord als het gaat het 
profileren van je accommodatie 
of ander streven binnen Google. 
Als eigenaar van een bed & 
breakfast kan ik het me echter 
voorstellen dat je wellicht niet 
helemaal op de hoogte bent van 
deze term. Een korte beschrijving 
lijkt me dan ook op zijn plaats: 
    
SEO is een afkorting voor Search 
Engine Optimization oftewel 
zoekmachine optimalisatie. Een 
hele mond vol, goed voor een 
flinke Scrabble woordwaarde. Het 
staat in ieder geval voor een 
techniek die ervoor zorgt dat je 
website beter wordt gevonden 
binnen zoekmachines als Google. 
Denk daarbij aan de zoekwoorden 
die men gebruikt voor het vinden 
van een vakantie accommodatie
op het internet.  

Hoe hoger de SEO waarde van je 
website, hoe beter je Google 
ranking, wat weer staat voor de
positie op de resultatenpagina. 

Stel je zoekt op appartementen 
Le Marche, dan zal je zien dat 
Villa Alwin met een tweede plaats 
in de ranking al snel de aandacht 
trekt. Als appartementen in Le 
Marche de corebusiness van Villa 
Alwin is, dan hebben zij de SEO- 
waarde van de website in ieder 
geval dik op orde. 

Het mag duidelijk zijn dat een 
Google vermelding op pagina vijf 
of verder weinig zoden aan de 
dijk zet.   
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Wat kun je doen om ervoor te 
zorgen dat de SEO-waarde van je 
website wordt verbeterd? Wij 
lichten een aantal middelen 
beknopt toe: 

• Kies en gebruik de juiste 
zoekwoorden binnen je website 

Denk goed na over de 
zoekwoorden waarmee je je wilt 
profileren. Op welke zoektermen 
wil je door je doelgroep worden 
gevonden? Waar staat je 
accommodatie voor? Doe dit niet 
te breed, maar zo specifiek 
mogelijk. Het heeft bijvoorbeeld 
geen zin om alleen in te zetten op 
'bed & breakfast', want dan kom 
je in de lijst met alle bed & 
breakfasts die er in Italië of 
Frankrijk zijn te vinden. Dat is qua 
concurrentie niet de doen. 

Je zou bijvoorbeeld in kunnen 
zetten op 'trouwen in Le Marche' 
of 'Safari tenten in Le Marche'. Of 
'bed & breakfast Ardèche', als dat 
een term is waarmee je je zou 
willen profileren. Om er zo zeker 
van te zijn dat je door de juiste 
doelgroep wordt gevonden. 

Meestal adviseer ik een lijstje met 
10 zoekwoorden op te stellen, zo 
heb je een beetje een overzicht 
waarmee je je accommodatie zou 
kunnen profileren binnen Google.  

  

Aan de hand van dit lijstje ga je 
vervolgens onderzoeken welke 
woorden het meest relevant zijn 
c.q. waar het meest op wordt 
gezocht.  

Een tool die over het algemeen 
wordt gebruikt voor het 
achterhalen van de waarde van 
zoekwoorden is de Google 
Adwords zoekwoordplanner. Met 
deze tool kun je zien op welke 
woorden het meeste wordt 
gezocht. 

Heb je je zoekwoorden in kaart 
gebracht? Dan kun je door met de 
volgende stap… 

• Stem de tekst op je website
zorgvuldig af op de gekozen 
zoekwoorden 

De zoekwoorden die je hebt 
gekozen dienen zo optimaal 
mogelijk te worden verwerkt 
binnen de teksten op de website. 
Ik zou dit niet doen voor alle 
pagina’s van je website, maar kies
er 2 of 3 die van belang zijn voor 
het profileren van je 
accommodatie. Bijvoorbeeld de 
homepagina, de overzichtspagina 
van de appartementen of de 
persoonlijke introductie binnen de 
website. 
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Per pagina kies je 1 of 2 woorden 
die relevant zijn. Deze 
zoekwoorden ga je verwerken in 
de tekst. Houd er daarbij rekening 
mee dat overdaad schaadt. Wees 
subtiel en gebruik het gekozen 
zoekwoord niet meer dan 6 tot 8 
keer. Ook de positie van de 
zoekwoorden telt: gebruik deze in 
de algemene titel, de subtitels en 
de inhoud van de diverse alinea’s. 

Tip: een goede SEO tekst heeft 
minimaal 100 en maximaal 300 
woorden. 

• Zorg ervoor dat de pagina’s die 
je voor SEO inzet de juiste 
URL-vermelding hebben 

Naast het opstellen van de juiste 
SEO-teksten binnen de gekozen 
pagina’s is het ook van belang dat 
de URL (het linkadres) van deze 
pagina’s overeenkomt met het 
betreffende zoekwoord.   

De URL moet goed leesbaar en 
duidelijk zijn. Is je zoekwoord 
bijvoorbeeld 'Trouwen in Le 
Marche, dan zou je als URL 
'www.bnb-promotions.com/ 
trouweninlemarche' kunnen 
gebruiken voor de pagina die 
hierover gaat. Vermijd zoveel 
mogelijk woorden of karakters die 
je bezoekers of Google niets 
zeggen.  

Als je dit goed doet, zul je je URL 
ook terugvinden in het 
resultatenoverzicht op Google. 

• Genereer externe links naar je 
website 

 Het inrichten van SEO binnen je 
website is best een klus en 
gelukkig draait niet alles om de 
juiste zoekwoorden, teksten en 
weblinks. Google waardeert ook 
de exposure die anderen aan je 
accommodatie geven. Vandaar 
dat het belangrijk is dat je zoveel 
mogelijk online vermeldingen 
genereert. Dit bijvoorbeeld in de 
vorm van een registratie op een 
booking portal, een uitgelicht 
binnen een artikel in de media, de 
inzet van je social media-kanalen, 
reviews enzovoorts. 

Bij ieder stukje exposure die 
buiten je eigen online omgeving 
ontvangt is het belangrijk dat er 
een directe link naar je website 
wordt vermeld. 

Hoe meer externe vermeldingen 
je genereert, hoe relevanter 
Google je – bijvoorbeeld - als 
accommodatie waar men kan 
trouwen in Le Marche waardeert. 
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Het is vanzelfsprekend dat naast 
het op orde hebben van je 
website, ook social media een 
meer dan belangrijke rol speelt in 
het profileren van de 
accommodatie en het stimuleren 
van boekingen. Dit is hét middel 
om de weg naar je doelgroep met 
het nodige gemak te vinden. 
Helaas vergt een effectieve social 
media-strategie ook de nodige 
tijdrovende inzet, omdat het 
bouwen van een achterban een 
wekelijkse zo niet dagelijkse
activiteit is. 

Een vraag die met betrekking tot 
dit onderwerp vaak wordt 
gesteld: Welke social media 
kanalane zijn het meest 
relevant? 

In dat opzicht zijn er legio 
kanalen: Facebook, Twitter, 
Pinterest, Instagram, Linkedin, 
Snapchat en ga zo nog maar even 
door. In principe adviseren wij je 
accommodatie te koppelen aan 
Facebook, Instagram en Pinterest. 
Met uiteraard de eerstgenoemde 
als meest relevant. 

Laten we ons nu alleen even 
richten op wat belangrijk is om je 
accommodatie binnen Facebook 
te profileren, aangezien dat 
platform qua omgeving voor 
velen het meest vertrouwd is. 
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• Registreer je accommodatie 
als zakelijke pagina binnen 
Facebook  

Eigenlijk moet je het presenteren 
van je accommodatie binnen 
Facebook zien als het beheren 
van een winkel. Facebook geldt 
daarin als etalage en jij bent de 
persoon die achter de toonbank 
staat. Registreer je accommodatie 
dan ook als zakelijke pagina en 
koppel daar je persoonlijke 
pagina aan. Op die manier kun je 
als persoon achter de toonbank 
(persoonlijke pagina) het best 
bepalen wat er in de etalage 
(zakelijke pagina) komt te staan. 

Te vaak zie ik dat persoonlijke 
berichten en berichten over de 
accommodatie door elkaar lopen, 
dit is not done! Met het begrip van 
een etalage in het achterhoofd, 
zal het hopelijk duidelijk zien wat 
je wél en niet hoort te 
presenteren ten aanzien van je 
accommodatie. 

• Voorkom lange teksten, 
combineer altijd met 
aantrekkelijk beeld 

Als je binnen de algemene 
timeline op Facebook kijkt, zal je 
daar op ieder moment een 
veelvoud aan berichten zien. Het 
principe van deze timeline is dat 
men berichten kort scant. 

Om ervoor te zorgen dat je zo 
optimaal mogelijk de aandacht 
van de lezer trekt, is het belangrijk 
dat je je boodschap kort en 
krachtig houdt. Voeg daarbij altijd 
een foto aan je tekst toe, dit 
vergroot de aantrekkingskracht. 

Uit onderzoek is gebleken dat 
een Facebook bericht met 
maximaal 80 tekens het meest 
effectief is. Voeg je een foto toe? 
In dat geval kun je het beste 1200 
x 900 pixels als formaat hanteren. 

• Verander je header foto een 
paar keer per maand 

Er zijn diverse middelen om met 
wat frisse content de aandacht 
van je doelgroep te trekken. Een 
van de makkelijkste – en die te 
vaak wordt vergeten – is het 
tweemaandelijks veranderen van 
je header foto. Dit is een positie 
met flink wat ruimte, waardoor je 
je accommodatie zo optimaal 
mogelijk in beeld kunt 
presenteren. 

Deze verandering verschijnt ook 
in de timeline van je volgers en 
vraagt zo goed als weinig moeite 
(geen gedoe met tekst, 
bijvoorbeeld). 
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• Vraag je gasten om in te 
checken als ze er zijn 

Dit is van belang om ervoor te 
zorgen dat je ook de achterban 
van je gasten bereikt en daarmee 
nieuwe volgers genereert. Ook 
deze eenvoudige actie wordt te 
vaak vergeten. Meestal omdat 
men het niet netjes vindt de 
gasten erop te attenderen. 

Feit: de sociale mens doet niets 
liever dan delen waar hij op dat 
moment van het leven aan het 
genieten is, dus waarom niet een 
simpele check-in vanuit de 
vakantie accommodatie? Deze 
check-in verschijnt op de timeline 
van de gasten, wat de 
nieuwsgierigheid wekt over waar 
ze zijn.  

• Zorg voor reviews 

De vermelding van reviews 
binnen de eigen website zijn 
belangrijk, maar binnen Facebook 
zijn ze net zo relevant. Denk aan 
de eerdere opmerking over de 
etalage, ook hier is het van belang 
ervaringen van anderen te delen. 
Nu hoeft dit niet in overvloed, 
maar zorg ervoor dat je minimaal 
vijf positieve – en actuele – 
reviews op je Facebookpagina 
hebt staan. Ook deze actie zorgt 
ervoor dat de interesse bij 
toekomstige gasten wordt 
gewerkt… en er uiteindelijk wordt 
doorgeklikt naar de website! 

Tip: Niet helemaal correct, maar 
je kan natuurlijk ook een paar 
kennissen of vrienden vragen een 
review op Facebook te plaatsen. 
Zorg er dan wel voor dat dit er 
niet te dik bovenop ligt. 

 • Gebruik de juiste frequentie en 
timing voor berichten 

We kunnen nog wel even 
doorgaan met de tips & tricks 
voor Facebook, maar eerlijk 
gezegd vraagt dat om een 
gestructureerde uitgeschreven 
strategie en uitleg. Vandaar dat 
we nog een onderdeel onder de 
aandacht willen brengen dat - 
naast de juiste tekst en beeld 
verhouding - eveneens belangrijk 
is: de frequentie en timing van de 
berichten die je plaatst! 

Omdat berichten binnen de 
timeline van je doelgroep snel tot 
de verleden tijd behoren, is het 
belangrijk dat je de focus op de 
accommodatie binnen Facebook 
een aantal keer per week 
ververst. Dit kun je doen aan de 
hand van het delen van 
sfeerfoto’s van de accommodatie 
of omgeving, een blog- of kort 
nieuwsbericht, het delen van een 
artikel of het stellen van een 
vraag.  

12www.bnb-promotions..com   |   info@bnb-promotions.com 

Gebruik social media als etalage5



Qua frequentie zou je kunnen 
denken aan 2 tot 3 keer per week, 
afgestemd op 2 berichten op 
weekdagen en 1 bericht in het 
weekend. Dit niet zomaar op een 
willekeurig moment van de dag, 
denk erover na wanneer je 
doelgroep het meest actief is 
binnen Facebook. Over het 
algemeen geldt de volgende 
timing als meest effectief: 

Ochtend: tussen 07.30 en 09.00 
Middag: tussen 12.00 en 14.00 
Avond: tussen 18.00 en 20.00 
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Eigenaren van een vakantie 
accommodatie kunnen er helaas 
niet meer omheen: het publiceren 
van je accommodatie op een 
booking portal. Het is voor de 
organisaties achter deze portals 
een florerende markt, aangezien 
de reiziger van tegenwoordig 
steeds vaker voor het vinden van 
een accommodatie voor 
Booking.com, Airbnb of Zoover 
kiest. Je zou bijna denken dat het 
de onder punt 1 genoemde 
website overbodig maakt… maar 
daar is gelukkig niets van waar. 

Feit: 75% van de reizigers die hun 
accommodatie via een booking 
portal boekt, bezoekt voor het 
drukken op de ‘bevestig’ knop 
toch nog even de website van de 
accommodatie. 

Ongeacht het gegeven dat het 
een vrij praktische tool is om 
boekingen te genereren, betaal je 
als eigenaar van een 
accommodatie natuurlijk wél voor 
een statische registratie. Je levert 
per boeking al snel een 
percentage tussen de 6% - 15% 
(commissie) aan inkomsten in! 
Aangezien vrijwel iedere 
accommodatie tegenwoordig op 
een booking portal is te vinden, 
kan het ook niet anders dat je 
achteraan de rij aan sluit… als 
een soort van ‘noodzakelijk 
kwaad’, zeg maar.  

Natuurlijk zijn er ook binnen de 
wereld van booking portalen 
voldoende mogelijkheden om je 
van de massa te onderscheiden 
en ervoor te zorgen dat je de 
regie toch nog enigszins in eigen 
handt hebt.  
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Onze tips & tricks: 

• Schiet niet met hagel, maak 
een doordachte selectie 
portalen waarop je je 
accommodatie wilt profileren 

Gezien het veelvoud aan booking 
portalen kan ik het me voorstellen 
dat het voor eigenaren lastig is 
om een juiste keuze te maken. 
Veel accommodaties hebben dan 
ook een veelvoud aan portal 
logos - geregistreerd bij - op hun 
website hebben staan. Dat werkt 
natuurlijk niet: streef ernaar je 
accommodatie op maximaal DRIE 
portalen te registreren. Dat is écht 
meer dan voldoende. 

In het maken van je keuze dien je
je af te vragen welke portalen het 
beste aansluiten op je 
accommodatie. De massa gaat 
voor Booking.com, Airbnb, 
Tripadvisor, Zoover… gezien het 
aanbod is de concurrentie op die 
portalen ook het grootst. Er is
gelukkig altijd een doelgroep die 
buiten de geijkte paden zoekt en 
daarom adviseren wij dan ook 
voor een mix van massa en niche 
te gaan. Denk in dat opzicht aan 
een combinatie van Booking.com 
of Airbnb.com met, bijvoorbeeld, 
Natuurhuisje.nl of Micazu.nl. 

• Besteed extra aandacht aan 
een opvallende presentatie in 
beeld en tekst 

Bij het zoeken naar 
accommodaties op een portal 
beslissen reizigers vaak binnen 10 
seconden of ze de accommodatie 
de moeite waard vinden. Het 
doorklikken naar een volgende is 
zo geschied, vandaar dat er extra 
aandacht moet worden besteed 
aan de presentatie in beeld en 
tekst. Zet in op professionele 
foto’s, laat nietszeggend beeld 
achterwege en laat ook weer niet 
te veel zien. 

Zorg voor een gezonde balans 
tussen prikkelende foto’s uit de 
omgeving, van de accommodatie 
én uiteraard de appartementen. 
Denk daarbij ook aan het 
toevoegen van inspirerend beeld 
van mogelijke arrangementen. 

Ook qua tekst is het best een 
uitdaging. Sowieso moet je 
nadenken over de taal: op welke 
doelgroep richt je je? Houd ook 
hier weer rekening met de korte 
concentratiespanne en vertel niet 
teveel, richt je op de juiste 
woorden en inhoud. 
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De relatie met de media – 
magazines, websites, blogs etc. – 
wordt te vaak genegeerd. Dit 
omdat men bij media-aandacht al 
snel denkt aan een betaalde 
advertentie. In sommige gevallen 
is dat natuurlijk ook zo, MAAR juist 
deze kanalen kunnen worden 
ingezet voor het vertellen van het 
verhaal van de accommodatie en 
de omgeving. Daarbij krijg je ook 
nog eens een flinke en relevante 
doelgroep cadeau. De aandacht 
die je vervolgens in 
samenwerking met de media 
genereert kun je ook weer delen 
binnen je website, social media-
kanalen, nieuwsbrieven etc. 

Kortom, een win-win situatie voor 
het profileren van je 
accommodatie. Als je bereid bent 
om te investeren, dat is… 

Enkele aanbevelingen voor een 
resultaatgerichte relatie met de 
media: 

• Wees bereid een budget te 
reserveren 

Investeren in een goede band 
met de media kost geld, maar je 
krijgt er dan ook zeker veel liefde 
voor terug. Wees dan ook bereid 
een budget te reserveren voor de 
aandacht die je ontvangt. Vanuit 
de kant van de media worden er 
immers ook kosten gemaakt en 
het bereik is daarbij ook wat 
waard. Denk qua budget ook 
weer niet te groot, er is altijd 
ruimte om te onderhalen. Het is 
vaak een eenmalige investering in 
de juiste kanalen die je veelal met 
een boeking of twee 
terugverdient. 
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• Omzeil de advertentieverkoper, 
benader zelf

Het contact vanuit de media zelf 
wordt vaak door een 
advertentieverkoper ingeleid. En 
dat is nu net niet de aandacht 
waarmee je je accommodatie wilt 
profileren. Het vertellen en delen 
van je verhaal binnen de media 
staat voorop en daarmee boek je 
het meeste resultaat. 

Aangezien het niet snel voorkomt 
dat een redacteur je benadert 
voor een redactioneel artikel – 
veelal uit tijdsgebrek – is het de 
aanbeveling zelf het voortouw te 
nemen. Maak een selectie van
media die qua doelgroep aansluit 
op je accommodatie en stuur een 
mail (vaak is een reminder nodig). 
Het juiste adres hiervoor is in veel 
gevallen vrij eenvoudig op de 
website van de betreffende
media te vinden en de actie zal 
zeker worden gewaardeerd. 

Er is altijd behoefte aan
aantrekkelijke content en zo heb 
ik – onder andere – in 
samenwerking met De Smaak van 
Italië al een aantal inspirerende 
verhalen over accommodaties 
weten te realiseren.   

• Zet in op bloggers (en 
vloggers) 

Bij media-aandacht wordt vaak 
alleen gedacht aan magazines, 
kranten etc. Maar heb je er al 
eens aan gedacht een blogger 
(tekst) of vlogger (video) uit te 
nodigen voor een bezoek? Om 
daarmee het verhaal van de 
accommodatie en omgeving 
meer persoonlijk te laten 
vertellen? Een investering die de 
moeite waard is, zeker voor het 
genereren van een artikel dat je 
vervolgens met alle gemak weer 
binnen je eigen digitale wereld 
kunt delen. 

Er zijn tegenwoordig meer 
bloggers dan traditionele media 
en hun bereik (veelal trouwe 
volgers via de website, 
nieuwsbrief of social media) is 
groot. Je zou daarbij in kunnen 
zetten om als voorbode en extra
promotie voor de zomer in de 
maanden februari, maart en april 
een aantal bloggers te
ontvangen. Media-aandacht in ruil 
voor kost, inwoning en in 
sommige gevallen ook een 
vliegticket.  
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Hoe vind je de beste en meest 
relevante bloggers? 

Zoek op Google en beoordeel 
naast de content op de website 
ook het bereik en de bericht- 
frequentie op Facebook. Heb je 
vervolgens een blogger in het 
vizier? Vraag deze dan bij 
benadering ook even om het 
aantal unieke bezoekers per 
maand op de website. Dan weet 
je vervolgens snel genoeg of de 
betreffende blogger je die 
aandacht kunt geven die je 
accommodatie waard is. 
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Ik hoop dat het na het lezen van 
dit E-book duidelijk is dat het 
aantrekkelijk en opvallend in de 
markt zetten van je 
accommodatie een professionele 
en intensieve aanpak vereist. 

Ik kan het me echter voorstellen 
dat een dergelijke inzet veelal 
lastig is te combineren het 
dagelijkse leven in een andere 
cultuur, het onderhouden van de 
accommodatie én het verzorgen 
van de gasten. Het promoten van 
de accommodatie wordt 
daardoor veelal onbewust 
verwaarloosd… tot de boekingen 
achterwege blijven. 

Vanuit die gedachte is de 
ondersteuning vanuit BnB 
Promotions in het leven 
geroepen, welke ik graag als
extra aanbeveling onder de
aandacht breng. 

BnB Promotions helpt eigenaren 
van een vakantie accommodatie
in Europa met het meer opvallend 
profileren van de accommodatie. 
Wij richten ons daarbij op het 
vergroten van de 
aantrekkingskracht en het 
stimuleren van boekingen. 

De ‘7 basisbeginselen van bed & 
breakfast marketing’ zijn 
onderdeel van onze expertise. 
Daarbij verzorgen wij niet alleen 
het ontwikkelen van de juiste 
promotionele middelen… BnB 
Promotions ondersteunt ook bij 
het beheren van de inhoud: van 
nieuwsbrieven tot social media, 
om er zo voor te zorgen dat de 
aandacht van toekomstige gasten 
blijvend wordt geprikkeld. 
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Sta je aan het begin van een eigen bed & 
breakfast of ben je reeds eigenaar van een 
vakantie accommodatie? 
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BnB Promotions werkt graag mee aan het zo effectief mogelijk 
enthousiasmeren van toekomstige gasten en het genereren van een 
meer continue stroom aan boekingen!

Nieuwsgierig naar wat BnB Promotions voor 
jouw accommodatie kan beteken?

Dan nodig ik je bij deze graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek via 
Skype. Stuur bij interesse een bericht naar info@bnb-promotions.com 
o.v.v. 'E-book advies'. 
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