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Meer winst met directe hotelboekingen  

 
 
 
“De commissies in de hotellerie zijn hoog. We manoeuvreren alle kanten op om de beste prijzen binnen 

te halen, tegen de laagste kosten. We willen allemaal een gezonde business mix, maar hoe krijgen we 
dat strategisch voor mekaar?” 
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Wie is Monique? 
 
Mijn naam is Monique van Gevelt en ik geef al ruim 6 jaar strategisch horeca advies aan ondernemers en leidinggevenden. 
Ik ondersteun, stimuleer en help mijn opdrachtgevers in hun ondernemerschap, de (commerciële) ontwikkeling van hun 
horecabedrijven én marketing. 

Ik ben gepokt en gemazeld in de (inter)nationale horeca en hotellerie en heb gewerkt in diverse functies en disciplines, 
van operationeel tot administratief, van medewerker tot commercieel directeur. Ik kom uit een gezin van succesvolle 
horecaondernemers en ben zelf ondernemer. Ik weet wat er allemaal komt kijken bij goed ondernemerschap. 

Door de combinatie van veel ervaring, gedegen kennis en persoonlijk inzicht help ik jou graag om van jouw hotel een 
succes te maken. En om succes te behalen en vast te houden is marketing een essentieel onderdeel van je bedrijfsvoering.  

Als Director of Sales & Marketing, verantwoordelijk voor Business Development, was ik meer dan 10 jaar lang 
verantwoordelijk voor het commerciële beleid van een hotelgroep. Ik weet exact hoe turbulent de online distributie wereld 
is en wat voor impact marketing en revenue management hebben op je resultaat. Met deze whitepaper wil ik je helpen 
inzicht te krijgen in hoe je meer directe hotelboekingen aantrekt naar je hotel.  
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Veel hotels leunen met hun volle gewicht op Online Travel Agents (OTA’s). Er zijn zelfs hotels die enkel zaken doen met 
OTA’s en zelf weinig aan marketing of sales doen. Want de reserveringen stromen vanzelf binnen en klaar is Kees. Er is wat 
voor te zeggen. Je hebt namelijk niet zoveel man(vrouw)kracht nodig voor een prima draaiend hotel. Er staan dus minder 
personeelskosten en moeite tegenover. Dit kan een prima strategie zijn, mits je budgettair rekening houdt met de 
commissies. Het enige vervelende is dat je afhankelijk wordt van zo’n kanalen en je de communicatie met je gast op 
voorhand niet optimaal kunt voeren (en dus ook niet vooraf kunt ‘upsellen’ zonder tussenkomst van de intermediair).   
 
Daarnaast heb je veel hotels die juist op de vergader- en eventsmarkt of de corporate markt actief zijn. Deze boekingen 
lopen ook veelal via intermediairs. Het punt is dat je gebonden bent aan kanalen waar je zelf geen invloed op hebt. Je bent 
aan hun grillen overgeleverd. In theorie kunnen ze je hele business plat leggen. Moet je dan maar niet met OTA’s, 
wholesalers of DMC’s werken? Nee, natuurlijk niet.  
 
Maar ik vind het niet van goed ondernemer- of leiderschap getuigen als je ‘op één paard wed’. Risicospreiding en grip 
hebben op je eigen business is belangrijk voor de continuïteit van je bedrijf.   
Door een mix aan marketing activiteiten, het aangaan van samenwerkingen en door je focus deels verleggen naar meer 
directe boekingen, krijg je meer slagkracht. Ook in slechtere tijden.   

 

De basis voor directe hotelboekingen 
 
Dagelijks zet je kamers uit over diverse distributie kanalen. Je keuzes hierin kunnen markt gedreven zijn of gebaseerd op 
ervaring cijfers. Wellicht gebruik je benchmark tools en revenue management systemen om je beslissingen op te funderen.  
 
Maar hetgeen te grondslag ligt aan jouw keuze aan distributiekanalen is je marketing- en sales strategie, type concept en 
bedrijfsdoelen. Want je hebt vast bepaalde doelgroepen of segmenten die je het liefst over de vloer ziet komen. En die 
passen bij je hotel, bij de lifestyle die je uitstraalt en community die je om je heen bouwt.  
Zo’n strategische planning laat zien hoe je je hotel op langere termijn in de markt gaat zetten. Het is een raamwerk met 
algemene stappen die richting geven aan hoe je de doelstellingen van je hotel gaat bereiken. Zoals omzet of 
winstdoelstellingen.  
 
Hiervoor moet je helder hebben wat de waarde is die je levert aan je gasten, wat je USP’s (unique selling points) zijn en 
waarmee je je onderscheidt. En hoe je de juiste doelgroepen en marktsegmenten aan je bindt. Zodra je dat helder op je 
netvlies hebt staan, kun je de koers bepalen én uitzetten om je doelstellingen te bereiken. Daarbij benut je de 
marketingkansen en kanalen die passen bij jouw hotel.  
 
Een doel kan bijvoorbeeld zijn, om je distributiekosten te drukken en meer directe boekingen genereren. Maar daarvoor 
kun je niet opeens alle belangrijke OTA’s uitsluiten en overgaan op directe boekingen. Je zult hier een strategie voor 
moeten bedenken. En een infrastructuur opzetten om die directe boekingen via diverse kanalen te kunnen ontvangen.  
Als het je doel is om meer rechtstreekse boekingen te genereren, dan moet je dat namelijk ook faciliteren. En dan is je 
website de basis van al je marketing activiteiten. Je website zit als een spin in je marketingweb. 
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Je website heeft een aantal doelen, waarvan het verleiden van je gasten tot een koop de belangrijkste is. Maar ook het 
vergroten van je naamsbekendheid en het promoten van de andere faciliteiten in je hotel zijn belangrijke doelen. 
Daarvoor heb je traffic nodig op je website en die komt via externe kanalen. Vanuit alle kanalen kunnen er rechtstreekse 
boekingen komen, maar er zijn een paar die met kop en schouders boven de anderen uitsteken. Metasearch, zoekmachine 
marketing en vooral Google, e-mail marketing en Social media. Maar eerst moet de basis, je website, op orde zijn om die 
business te ontvangen.  
 
De Website 
Een website is slechts een folder als hij de gast niet aanzet tot actie. Je website hoort dan ook een verleidelijke 
gastenmagneet te zijn die van websitebezoekers gasten maakt. Hier wil je dat je gasten actie ondernemen. Zoals een 
kamer reserveren, een restaurantboeking maken, een banquetaanvraag plaatsen of zich inschrijven voor je nieuwsbrief. 
Daarom moet je helder hebben wat het doel is met je website. Meer naamsbekendheid genereren, directe boekingen 
stimuleren of beide?  
 
Maar waar moet je zoal op letten bij het maken van een aantrekkelijke, converterende website? 
 
Technisch:  

• Je moet makkelijk boekbaar zijn d.m.v. een Internet Booking Engine. 
Als je doel is om meer rechtstreekse boekingen te genereren, dan moet je dat ook goed faciliteren. Want als je op 
je website niet direct boekbaar bent, dan ben je de gast snel kwijt. Dit kan door een Booking Engine te integreren 
op je website, die communiceert met je reserveringssysteem (PMS – Property Management System). Het systeem 
leest daar af welke kamers, beschikbaar zijn en tegen welk tarief en vertaalt dat naar HTML, zodat dit op de 
website kan worden weergegeven. De gemaakte boekingen moeten dan direct in je PMS ingeladen kunnen worden. 
Je beschikbaarheid en prijzen moeten ‘real-time’ zijn en dat betekent dat de systemen continue verbonden 
moeten zijn met elkaar. Er zijn ook PMS systemen waar de Internet booking engine is ingebouwd en/of channel 
managers zijn geïntegreerd waardoor je tevens de boekingen van OTA’s en derde partijen ‘real-time’ kan 
ontvangen. 
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Door systemen naadloos aan elkaar te koppelen en 24/7 te laten communiceren met elkaar, verklein je het risico 
op overboekingen en optimaliseer je je aanbod. Het is zaak hier niet in te besparen maar een internet booking 
engine te kiezen die exact bij jouw situatie en wensen past. Waar moet je zoal op letten: 

− Soepele navigatie. 
− Snelle laadtijd van het systeem op jouw website (maximaal 2 seconden). 
− Integratie en push/pull connectie met andere systemen als PMS, channel managers  

en revenue management systemen. 
− Gelokaliseerd op veilige servers. 
− Meerdere talen en valuta beschikbaar. 
− Metasearch integratie. 
− Responsive voor alle apparaten. 
− Design en ‘look & feel’ sluit aan bij jouw website. 
− Makkelijk laden van promoties en dynamic packaging. 

• Je website moet ‘responsive’ zijn. Dit betekent dat hij mobielvriendelijk is en mee schaalt bij het gebruik op 
telefoon en tablet. Je moet het je gast makkelijk maken om via elk apparaat te reserveren.  

• Hou er rekening mee dat een website elke 24 tot 36 maanden moeten worden aangepast aan de laatste 
technologische snufjes. 

• Je website moet snel laten (in 4 seconden of minder). 
• De website moet een makkelijk te gebruiken content management systeem hebben.  

Een open source content management systeem, zoals Wordpress of Joombla, maakt je flexibel om je website op te 
pakken en naar een andere webbouwer en hosting te gaan, mocht dat nodig zijn. 

• Kijk waar de hosting plaats vind, hoe vaak de website een back-up krijgt en hoe de website beveiligd is. 
• Je website moet geoptimaliseerd zijn voor SEO en in alle browsers goed werken. 
• Een beveiligde website, Https, is een must.  
• Koppel Google Analytics aan je website om de resultaten te kunnen meten. 

 
Layout/visueel: 

• Zorg voor een logische en overzichtelijke menustructuur, zodat je gast alles makkelijk kan vinden.  
• De website moet eenvoudig te navigeren zijn. 
• Conversie gedreven ontwerp.  
• Let op met ontwerp gadgets die je website langzaam maken (zoals bepaalde sliders). 
• Neem al je hotel faciliteiten op in je website. 
• Gebruik ook video, 3d overzichten en aantrekkelijke software API integraties. 

 
Verleidend/sales: 

• Zorg dat je USP’s (unique selling points) sterk naar voren komen in je website waardoor je je onderscheidend 
vermogen onderschrijft. 

• Zorg dat de informatie op je website actueel is. Dus geen verouderde foto’s, menukaarten of aanbiedingen en 
promoties die niet meer geldig zijn.  

• Het beeldmateriaal moet van hoge kwaliteit zijn en je gast verleiden om te boeken.  
• Je copywriting moet lekker weglezen, overtuigend en uitnodigend zijn. En nagelopen zijn op SEO. 
• Bouw specifieke landings (sales) pagina’s voor promoties en activiteiten. 
• Zorg voor een sterke Call to Action per webpagina. 
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De Kanalen 
Voor het genereren van traffic naar je website en het ontvangen van rechtstreekse boekingen, kun je diverse kanalen 
gebruiken. Je kunt gebruik maken van de zoekplatformen als Google en Metasearch en zorgen dat je daar goed gevonden 
wordt. Of je maakt gebruik van marketingkanalen die meer gericht zijn op ‘community building’, relatiebeheer en mond tot 
mond communicatie. 
 
Google & Co 
Eén van de belangrijkste pijlers voor de vindbaarheid van je website zijn de zoekmachines. Daarvoor moet je weten hoe je 
je bereik optimaliseert in bijvoorbeeld Google, Bing, Baidu of Yahoo. Omdat Google de grootste zoekmachine én een 
geweldig marketinginstrument is, leg ik hier de focus op. 
 
1. Google mijn bedrijf  
‘Google Mijn Bedrijf’ is een gratis dienst van Google waarmee bedrijven, merken en organisaties hun bedrijfsgegevens 
kunnen beheren op de diverse Google websites. Het is één portaal waarin je je bedrijfsgegevens beheert voor Google 
search, Google Maps, Google+ en Google Analytics. Hier kun de gegevens en foto’s die Google van jouw bedrijf heeft 
wijzigen, maar ook reageren op reviews. Als hotel moet je vindbaar zijn en dan is ‘Google Mijn Bedrijf‘ hét vertrekpunt.  
 
2. SEO 
Dit is je organisch bereik waarbij je zo hoog mogelijk in de zoekmachines naar voren probeert te komen. Dit optimaliseer je 
aan de achterkant van je website, in je website structuur en codering. Er zijn heel veel factoren waar je ranking op Google 
van afhangt. Hier wat belangrijke aspecten op een rij: 
 

• Google geeft voorrang aan Https- en responsive websites. Heb je dit niet, dan keldert je ranking. 
• Op de website moet regelmatig actie zijn, dus content geplaatst en ‘ververst’ worden. 
• Keywords – dit zijn de woorden waarop je gevonden wilt worden. Deze verwerk je in de tekst, maar wel zo dat de 

tekst goed leesbaar blijft. 
• Linkbuilding – dit is het verkrijgen van relevante links vanuit andere websites naar jouw website en het intern 

verwijzen naar andere pagina’s op je website d.m.v. links. 
• Title tag – Dit is de titel van je webpagina (niet te verwarren met de URL) en geeft kort weer waar de pagina over 

gaat. 
• Meta description – de omschrijving waar de pagina over gaat. Deze tekst zie je vaak in de zoekresultaten onder de 

title tag en URL staan. 
• Tag je afbeeldingen – je moet de afbeeldingen in je website namen of teksten geven waar ze over gaan. Google 

kan namelijk geen foto’s ‘lezen’ maar wel tekst, en daarop indexeert Google je ranking. 
• Content - waardevolle, leesbare tekst waarbij ook rekening is gehouden met SEO. Maar ook waardevolle visuele 

content als video, 3-D animaties en fotomateriaal dat regelmatig wordt ververst. 
 
3. SEA – Google Adwords – dit is het advertentie deel van Google. Dit is een goede manier om directe traffic en boekingen 
naar je website te stuwen. Maar voordat je gaat adverteren moet je goed nadenken over je strategie, de KPI’s en ROI. Je 
kunt een start maken met bijvoorbeeld een ‘pay per click’ of ‘pay per acquisition’ advertentie, waardoor je de 
advertentiekosten per boeking of actie kan meten. En ook remarketing op bestaande, goed presterende marktgebieden is 
een optie voor starters. Grote campagnes voor naamsbekendheid of om nieuwe markten aan te boren zijn over het 
algemeen erg prijzig. Denk daarom goed na waar je in wilt investeren en waarin niet.  
 
Tip: Als je een Wordpress website hebt, dan is Yoast dé beste en eenvoudigste SEO plugin om je SEO te managen.  
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Metasearch 
1 op de 2 reizigers gebruikt metasearch om het ideale hotel te vinden en dit aantal groeit. Je gast is dus gewend om 
Metasearch te gebruiken en dat betekent dat jij hier als hotel ook aanwezig moet zijn.  
Een metasearch engine is een speciale zoekmachine die data verzamelt van het internet van diverse bronnen en websites. 
In de hotellerie focussen wij ons op metasearch die het online hotelaanbod doorzoekt, zoals Trivago en Kayak. Zij 
verzamelen de data die o.a. Online Travel Agents, maar ook jij op je website online hebt staan. Het voordeel van de gast is 
dat hij/zij de meest relevante resultaten van de verschillende platformen te zien krijgt.  
 
De werkwijze is enigszins vergelijkbaar met Google waarbij je een gratis deel hebt en een advertentiedeel. Het is niet persé 
een commissionable kanaal, maar voor het plaatsen van campagnes en advertenties betaal je natuurlijk wel. Zorg altijd 
dat je eerst het gratis deel op orde hebt met goede content waarbij je je ups’s benadrukt, mooi fotomateriaal plaatst en de 
hoteldetails en faciliteiten weergeeft.  
 
Het advertentiedeel werkt vergelijkbaar met SEA / Google Adwords. Ook hier is jouw uitgangspunt voor het adverteren 
belangrijk. Om de kosten per boeking en ROI onder controle te houden ligt een CPA (cost per acquisition) benadering het 
meest voor de hand. Zodra de gast de hotel keuze heeft gemaakt vindt de boeking plaats op de website van de aanbieder. 
En dat kan dus jouw website zijn of die van een OTA. Als je Metasearch reserveringen op je eigen website wilt ontvangen is 
een Internet Booking Engine wel een voorwaarde. 
 

 

E-mailmarketing 

E-mailmarketing kan voor substantiële traffic naar je website zorgen. Buiten wat de meeste mensen denken, is  
e-mailmarketing groeiend en heeft het een vrij hoge conversie.  

Het is vooral geschikt als je te maken hebt met veel vaste gasten of als je regionaal of landelijk opereert. Maar ook als je 
concept onderscheidend is en je andere outlets hebt om in de markt te zetten, zoals F&B outlets, vergader- of 
congresfaciliteiten of een wellness. 

E-mailmarketing is heel effectief om de relatie met je gasten te onderhouden en ze te overtuigen weer van je hotel en de 
faciliteiten gebruik te maken. Waar moet je in je e-mailmarketing rekening mee houden? 
 

• Zorg dat je met vaste regelmaat per e-mail communiceert met je gasten. Eén of twee keer in de maand een e-mail 
sturen met interessante informatie is al prima. Zolang je wel consequent bent. Mail bijvoorbeeld niet een tijd elke 
week om vervolgens maanden lang niets van je te laten horen.  

• Realiseer je dat de e-mailbox van je gast de meest intieme online plek is om met haar/hem te communiceren. 
Maar als je dan komt met een verkoop praatje zal je gast niet reageren of zich afmelden. Het is als een verkoper 
aan je voordeur. Die wimpel je ook snel af.  

• In je e-mailmarketing wil je kwaliteitsinformatie bieden wat je gast graag leest en waardoor hij/zij getriggerd 
wordt om actie te ondernemen. Zorg daarom voor een mooie mix aan informatie. Deel leuke en nuttige informatie 
van wat er in de omgeving van je hotel te doen is, over die nieuwe winkel, een gaaf evenement of activiteit. Je kunt 
publicaties over je hotel delen of interviews met medewerkers, leveranciers of gasten plaatsen. Ben je trots op die 
ene onderscheiding? Of wil je juist vragen stellen aan je gast? Dan is e-mail een goed communicatie instrument. 
En dan kan er best een promotie of actie tussendoor.  

• ‘Verzamel’ actief e-mailadressen van (potentiele) gasten voor je e-mailmarketing. Laat gasten zich inschrijven of 
aanvinken dat ze op de hoogte willen blijven of vraag het gewoon bij check-out. Het spreekt vanzelf dat je netjes 
met deze e-mailadressen moet omgaan en ze niet moet delen met anderen. 
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• Heb je doelgroepen in je hotel met uiteenlopende interessegebieden? Geef die doelgroepen dan andere content 
in hun e-mail die beter bij ze past. 

• Automatiseer je E-mailmarketing. 
Werk met een systeem waardoor je vooruit kan werken en je e-mails kan inplannen. Je hebt eenvoudige, 
handzame systemen zoals MailChimp met weinig toeters en bellen, maar ook meer geavanceerde systemen 
(Autoresponders) zoals bijvoorbeeld ActiveCampagne, Autorespond of Infusionsoft, waarmee je hele campagnes 
kan inplannen. Daarnaast zijn er PMS, hotelsoftware- en salessystemen waar een e-mail- of nieuwsbrief module 
bij zit. Wat je ook kiest, zorg dat een systeem doet wat jij nodig hebt en dat je e-mails op voorhand kan maken en 
inplannen. Dan ben je nooit te laat met het versturen van je e-mail.  

 

Social media: 

Als hotel moet je actief zijn op Social media. Het is een goed kanaal om meer traffic naar je website te stuwen, maar ook 
om directe boekingen te genereren. Daarvoor moet je wel een boekingslink of module op het Social media platform zetten. 

Maar voordat je los gaat op Social media is het belangrijk om eerst de lijnen uit te zetten en een plan te maken. Want je 
succes op Social media hangt ervan af van hoe actief en consequent je de onderstaande 3 pijlers inzet: 

1. Content management - > Het structureel creëren, verzamelen en publiceren van content. 
2. Community management -> Hoe benader je je volgers?  

a. Via ‘owned’ media; informatie die je zelf maakt als bedrijf (content) en verspreid.  
(dit is de meest controleerbare vorm van media).  

b. Via ‘bought ‘media; advertenties plaatsen op Social media. 
(je hebt controle over waar en hoe je adverteert, maar op de reacties heb je geen controle). 

c. Via ‘earned’ media; de aandacht en tijd die je krijgt van je doelgroep, hier gaan mensen over je praten. 
Hieronder vallen ook reviews.  
(deze vorm van media is oncontroleerbaar. Je kunt de conversatie wel faciliteren en proberen te 
beïnvloeden door mee te doen, te luisteren en inzichten te vergaren). 

3. Conversation management (oftewel webcare). 
Hier gaat het erom in welke vorm, hoe regelmatig je communiceert met je doelgroep. En hoe bereikbaar je bent. 
Continuïteit in je communicatie is hierin essentieel. Zo kun je bijvoorbeeld niet de ene week elke dag posten en 
vervolgens twee maanden niets op Social media publiceren. Mensen zijn je dan allang vergeten. Een lange adem 
en doorzetten is hier een vereiste. 
 

Het belang van Social media zal alleen maar toenemen. Om doelgericht en efficiënt op Social media te werk te gaan is een 
doordacht Social media plan met content kalender belangrijk. Zo hou je de focus vast, weet je precies wat je wanneer gaat 
communiceren en promoten. Nog belangrijker; je kunt beter vooruit plannen en programmeren waardoor je niet continue 
met Social media bezig hoeft te zijn. Dit is vooral in drukke perioden belangrijk omdat je dan geen tijd hebt voor Social 
media, maar ook niet zomaar kan stoppen met posten omdat je gasten verwachten dat je online actief blijft. Berichten 
inplannen en je Social media beheren kun je met online tools zoals Hootsuite. Maar ook in Facebook kun je je berichten 
vooruit plannen.  
 
Tip: Het ene moment is je creativiteit als een waterval en het ander moment ben je compleet inspiratieloos en weet je niet 
meer wat je online moet vertellen of posten. Om te voorkomen dat je ‘sprakeloos’ bent, heb ik een content spiekbriefje 
ontwikkeld, voor sterke content op Social media. Je kunt dit gratis spiekbriefje hier downloaden: 
https://vangevelt.nl/content-spiekbriefje-horeca/ 
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Verder is het belangrijk dat je kiest. Niet elk Social media kanaal zal bij jouw hotel passen. Zo kan Facebook en Instagram 
interessant zijn in de Leisure markt. Opereer je wereldwijd zal Twitter, LinkedIn of Tumblr soms een betere keuze zijn. 
Terwijl Snapchat weer goed werkt bij de jongere reizigers.  
Beheers ook het ene kanaal eerst volledig, voordat je aan het volgende begint. Focus niet op het verzamelen van likes 
maar op check-in’s. Mensen die daadwerkelijk bij je zijn (geweest). Stimuleer interactie. Motiveer je gasten om online bij je 
in te checken, foto’s te posten en vrienden te taggen. Heb je een tof concept of een prachtige omgeving? Maak dan een 
Selfie spot waar mensen een foto kunnen maken om vervolgens te delen. 
 
 
Directe boekingen kosten ook geld 
 
Veel hoteliers zien directe boekingen als een soort Walhalla. De uitkomst om commissies te verminderen en een meer 
kostenbesparende prijsstrategie te kunnen voeren. Vooral individuele hotels hebben een moeilijkere positie aan de 
onderhandelingstafel met OTA’s, wholesalers en Dmc’s, dan hotelketens die schaalvoordeel hebben. Directe boekingen zijn 
dan een goede manier om je minder afhankelijk te maken. Maar dat wil nog niet zeggen dat de kosten voor het aantrekken 
van rechtstreekse boekingen lager zijn. De online marketing activiteiten die je moet ondernemen om converterende 
directe boekingen naar je website te stuwen, komen met een prijskaartje. Vooral in het begin zal je moeten testen wat voor 
type marketing voor je werkt en wat niet. Maak je de verkeerde beslissingen, dan kan je dat veel geld kosten. Daarom is het 
monitoren van je marketingactiviteiten ook zo belangrijk. Waar zitten die kosten dan zoal in? 
 

• Het creëren van goede content kost veel tijd en hier zitten heel wat man/vrouwuren in.  
• Marketing is een specialisme. Je zult hier zelf meer tijd in moeten steken, goede medewerkers voor moeten 

trainen of aannemen of externe expertise moeten inhuren. Slimme marketing komt voort uit strategisch denkwerk, 
commitment, creativiteit en samenwerking. Je moet er de cultuur voor kweken.  

• Marketing is een continue proces. Je bent altijd bezig met updates, verbeteren van je SEO, analyseren van de 
resultaten en het opstarten van nieuwe, verbeterde campagnes en promoties. 

• De kosten voor systemen die je gebruikt voor o.a. je e-mailmarketing, social media management, website, booking 
engine etc. 

• Advertentiekosten voor Google, Metasearch, Facebook of andere Social media. 
   
Nu moet je een deel van de bovenstaande marketingactiviteiten sowieso uitvoeren. Of je nou veel boekingen van Ota’s of 
andere partijen krijgt of niet. Alleen komt de nadruk hier veel meer op te liggen als je meer directe boekingen wilt 
genereren. Als de focus gaat naar meer directe boekingen, dan moet marketing in veel hotels naar de ‘next level’.  

 

Nog wat aandachtspunten voor je hotelmarketing:  
 

→ Vaak zijn we zo bezig met het aantrekken van nieuwe gasten dat we vergeten onze vaste gasten te belonen. 
Naast het direct stuwen van boekingen is het onderhouden van contact met je gasten cruciaal. Maar beloon jij je 
vaste gasten wel voor hun loyaliteit? Heb je een loyalty programma of punten systeem? Of krijgen ze wel eens een 
‘beloning’ voor hun loyaliteit? De clue is dat je hier niet te goedkoop moet denken. Want wat kost het je om een 
nieuwe gast aan te trekken? En wat biedt je de gast die al voor de 10e keer komt als bedankje? Dat moet enigszins 
in verhouding staan, want je vaste gast is ook niet gek.  
 

→ Ben je op de hoogte van alle reviews over je bedrijf en beantwoord je die actief? Dit is het ‘sociale bewijs’ dat 
jouw hotel de moeite van het bezoeken waard is. Mensen geloven niet direct wat jij zegt over jezelf, maar wel wat 
anderen over je zeggen.  
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→ ‘Up & Cross Selling’ voor-, tijdens- en na het verblijf van de gast. Door het verhogen van de besteding van de gast, 
verhoog je vanzelf je omzet. Verkopen heeft niets te maken met opdringerig zijn. Het is juist een vorm van 
gastvrijheid als je de gast daardoor een nog betere beleving geeft.  

 
→ Content gedreven marketing verhoogt je naamsbekendheid en doet veel goeds voor je reputatie. Persberichten, in 

de media komen, zelf blogs schrijven en overal verspreiden, artikelen over je hotel in vakbladen met een 
verwijzing naar je website, foto’s van jouw event in een glossy, een positief travel rapport over je hotel of een tof 
artikel in de krant. Dit levert geen directe omzet op, maar is o zo belangrijk voor je imago. En je imago is waar de 
reiziger en gast zich mee identificeert en wat hem/haar laat besluiten in jouw hotel te verblijven. Onderschat deze 
vorm van marketing niet en maak hier serieus en doordacht werk van. 

 
→ Geef niet zomaar korting aan je gasten. Maar verleg je focus naar het geven van een bonus bovenop de prijs. Een 

korting wekt al snel een verwachtingspatroon voor een volgend bezoek. Terwijl de waarde van een bonus vaak 
hoger wordt ingeschat en er minder verwachting aan vast zit. 

 
→ Online advertenties zoals op Facebook kunnen werken. Maar voor hotels is het vaak afhankelijk van de doelgroep, 

locatie en type promotie of dit gaat werken. Converterende Facebook en Instagram advertenties maken is 
gespecialiseerd werk. Zo moet je een pixel op je website plaatsen om de conversie te kunnen meten. Het liefste 
betaal je namelijk per conversie of boeking en dat meet je op je website. Met online advertenties, tools en 
platformen is het meestal veel testen voordat je goed resultaat behaald. In Facebook zelf zit al een kleine A/B test 
tool waardoor bijvoorbeeld kunt zien welke foto het beste aanslaat. Een hele kleine aanpassing in je advertentie 
kan enorme impact hebben op het succes van die advertentie. Ondanks dat moet je je niet uit het veld laten slaan, 
want het kan zeker lonen.  

 
→ Let op met remarketing (oftewel retargeting). Hierbij richt je je online advertentie op de bezoeker van je website, 

die is afgehaakt. Hij/zij wordt dus tijdens het browsen op andere websites getarget met jouw advertentie om 
terug te komen en bijvoorbeeld de boeking af te maken. Maar als de gast bezig was met het boekingsproces is de 
kans best groot dat hij in de tussentijd al via een ander platform heeft geboekt. Dan komt jouw advertentie dus te 
laat en vis je achter het net. Remarketing werkt het beste als de ‘lead’ tijd tussen het zoeken en boeken lang is. En 
dat is geheel afhankelijk van het product wat je verkoopt.   
Remarketing advertenties en campagnes maak je met name in Google adwords en Facebook ads. 

 
 
Als laatste….  
 
Als je als hotellier je online distributie prestaties wilt verbeteren dan komt er nog al wat bij kijken. Je hebt heel wat 
vaardigheden nodig, maar gelukkig ondersteunt technologie ons hierin. Maar hoe vind je hierin je weg? Het is belangrijk 
om je goed te informeren voordat je gaat investeren in systemen. Je wilt namelijk hetgeen het beste bij jouw situatie past 
en je niet verliezen in het woud van systemen.   
Start dan ook altijd met de basis tools die je echt nodig hebt. Meester deze en ga dan verder met de meer geavanceerde 
systemen. Wat je ook kiest, zorg altijd dat de systemen goed op elkaar aansluiten en met elkaar ‘communiceren’. Want 
voor het genereren van meer boekingen, en vooral directe boekingen moeten je systemen ‘meewerken’ en jou faciliteren.  
 
Ik kan mij voorstellen dat je na al deze informatie wellicht met wat vragen zit, hulp nodig hebt of gewoon even wilt sparren. 
Neem dan vrijblijvend contact op en stuur een e-mail naar monique@vangevelt.nl of bel mij op 06 - 4257 9396. 
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Hoe staat je marketing er eigenlijk voor? 
Voordat je echt doelgericht met je marketing aan de slag kunt, is het handig om te weten wat je op dit moment goed doet 
én wat niet. D.m.v. een Marketing Audit maak ik een 0-meting en kom je erachter hoe je marketing er werkelijk voor staat. 
Maar vooral wat je te doen staat om meer rendement te behalen.  Kijk voor meer informatie op: 
http://vangevelt.nl/marketing-audit/ 

 

 
 

Ik wens je Goede Zaken!  
 

Disclaimer: De informatie in dit document is een weergave van de persoonlijke visie en ervaringen van de auteur en marktinformatie op het moment van uitgave. Dit document is 
bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. 

 
Een deel van de bovenstaande informatie is onderhevig aan veranderingen in de markt. Technologie en de werkwijze van externe partijen veranderen regelmatig.  

Daarom wordt deze informatie regelmatig nagelopen. Op de website www.vangevelt.nl vind je altijd de laatste versie. 
 

De lezer is zelf verantwoordelijk voor de resultaten en gevolgen die voortvloeien uit het toepassen van de tips, inzichten en strategieën in dit document. De auteur is niet 
verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de lezer als gevolg van het lezen van deze whitepaper en/of door het toepassen van de tips en inzichten 

die in dit document beschreven staan. 


