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JE CAMPING IN & NA CRISISTĲD
Als campingeigenaren doen we er alles aan om mensen een fijne,
onbezorgde vakantie te geven.
We bieden een mooie plek, vaak in de natuur en in een prachtige
omgeving.
In de winter zijn we druk bezig met investeren, vernieuwen en de
camping weer gereed maken voor het nieuwe kampeerseizoen.
Begin 2020 was dat voor jou waarschijnlijk niet anders. Boekingen
kwamen binnen, je trof voorbereidingen en je keek er naar uit om
gasten te ontvangen.

Toen werd het februari 2020 en stond de wereld op z'n kop...

GOUDEN
SLEUTEL NAAR
MEER GASTEN

JE CAMPING IN & NA CRISISTĲD
Alle campings moesten een tijdje dicht tijdens de coronacrisis.
Nu kunnen de campingeigenaren in de meeste landen langzaam
weer opstarten. Als je camping nog niet vol is geboekt, kunnen we
ons voorstellen dat je je afvraagt hoe je toch nog zoveel mogelijk
van dit seizoen kunt maken, maar ook hoe je ervoor zorgt dat 2021
een topjaar wordt.
In dit e-book geven we je tips over hoe je je marketing en
communicatie zo kunt aanpassen, dat je niet alleen na, maar ook in
crisistijd zoveel mogelijk boekingen ontvangt.
Cruciaal hierbij is dat je weet wie je gast is (en die is misschien in
de crisis anders dan ervoor).
Vervolgens is het van belang dat je zo goed mogelijk aansluit op
de veranderende wensen en bezwaren van deze (toekomstige)
gast.
Hoe je dat doet leg ik uit aan de hand van de (online) klantreis die
je gasten maken.

JE WEBSITE IN CORONATĲD?
EXTRA BELANGRĲK!
Een professionele website vol klantbeleving en goede communicatie is
een succesvol recept voor een volgeboekte camping en tevreden
gasten.
In coronatijd is je website en communicatie extra belangrijk voor het
contact met je gasten.
Je kunt nu extra positief (maar helaas ook negatief) opvallen met je
website, je marketing en je communicatie. Als je dat goed doet, pluk je
er op korte, maar ook langere termijn de vruchten van.
In dit boekje geven we je onze beste tips op het gebied van
communicatie en marketing voor de verblijfsrecreatiebranche. Het zijn
tips die je in coronatijd kunt gebruiken, maar zeker ook daarna.
Hoe komen wij aan die tips? Al jaren werk ik (Johanna) met de thema’s
gastvrijheid, communicatie en klantbeleving. Ik doe veel onderzoek naar
hoe websitebezoekers overtuigd worden om te boeken.
Ik voerde de afgelopen jaren veel onderzoeken uit onder
campinggasten, bouwde bijna 100 websites voor de recreatiebranche
en optimaliseerde met A/B testen de resultaten van deze websites. Het
laatste onderzoek voerden we in coronatijd uit. 1200 kampeerders
deden mee. In dit e-book zijn de bevindingen die we uit deze enquête
haalden ook meegenomen.
Veel leesplezier!

START MET JE GAST
Een vraag die bij ondernemers natuurlijk altijd speelt is: Wie zijn je
ideale klanten / gasten? Hoe spreek je ze aan?
In deze crisis kan het gebeuren dat de gasten die normaal bij je
boekten nu tijdelijk niet meer boeken. Of je ziet dat er een hele
andere groep gasten belangstelling heeft voor je camping. Daarnaast
zien we dat veel kampeerders andere wensen en twijfels hebben
tijdens het boekingsproces.
Om goed aan te sluiten bij de gast en zijn/haar veranderende wensen,
is het dus verstandig om je marketing aan te passen.
Wat voorbeelden om dit verduidelijken.
1. Je primaire doelgroep verandert tijdelijk. Je kunt bijvoorbeeld
geen buitenlandse gasten ontvangen, dus moet je je vooral op de
binnenlandse gast richten. En die verstaan misschien iets anders
onder de ideale vakantie dan de doelgroep die je eerder ontving.
2. Je doelgroep blijft gelijk, maar de wensen veranderen. Voorbeeld:
eerder hadden je gasten er geen problemen mee dat zij kort op elkaar
stonden op een veld, maar nu merk je dat mensen graag meer privacy
willen en een grotere plaats.
3. Je doelgroep blijft gelijk, maar zij hebben twijfels en / of
bezwaren bij het boeken van een plaats op je camping die ze eerder
niet hadden. Hierdoor blijft het aantal boekingen achter. Voorbeeld: je
grootste pluspunt was de geweldige animatie op de camping, maar
dat kun je nu niet door laten gaan. Mensen kiezen nu sneller voor een
andere camping.
Je kunt verschillend reageren op deze veranderingen. Verstandig is
om zo goed mogelijk erop te anticiperen. Om zoveel mogelijk
boekingen te ontvangen, sluit je nu dus zo goed mogelijk aan bij wat
je gasten op dit moment nodig hebben.

HOE TREK JE MEER GASTEN?
Elke gast gaat een aantal fases door in vakantietijd.
Zoeken, overwegen, boeken, ervaren en doorvertellen. Dit
noemen we de klantreis. De klantreis van een kampeerder
bestaat dus uit vijf fases:
1. Aandacht
2. Oriëntatie
3. Boeken
4. Ervaring
5. Loyaliteit
Wat kun jij in deze fases doen om meer boekingen te
ontvangen, zowel nu als na de crisistijd?

1. AANDACHT
De eerste fase van de online klantreis is de aandacht vangen van de
potentiële gast. Verreweg de meeste mensen zoeken een camping op
internet. Zorg dat mensen jouw camping dus ook kunnen vinden. Wat
zoekt je gast en wat typt hij voor zoekwoorden in? Met deze tips zorg
je voor meer bezoekers op je website.

Wees goed vindbaar via zoekmachines
Als mensen zoeken op ‘camping’ en ‘jouw regio’, sta je dan bij de eerste 10
resultaten van Google? Wist je dat je deze zoekresultaten kunt beïnvloeden
door de teksten op je site aan te passen?
Een titel veranderen kan er zomaar voor zorgen dat je snel stijgt in de
zoekresultaten.
Extra coronatip: onderzoek wat mensen nu vaker intypen in combinatie met
je camping. Bijvoorbeeld: camping in de Achterhoek met grote plaatsen. Of:
camping met privésanitair in Zeeland. Je onderzoekt dit door Google Search
Console in te stellen (vraag je webbouwer) of een zoekveld op je website te
zetten. Zo kom je erachter waar mensen op dit moment het meest naar
zoeken.
Verwerk deze zoekwoorden op je website. Zo kom je hoger in Google met je
website en voelen mensen zich gehoord.

Begin bij de bron. Is de info op andere websites actueel?
Bekijk in je statistieken (Google Analytics) via welke externe bronnen je
doelgroep nu op je website binnenkomt. Is dat een bepaalde reviewsite, zoals
tripadvisor of Zoover? Komen mensen nu het meest via Facebook op je
website? Presenteer actuele en aantrekkelijke informatie, zodat je gasten een
goede keuze kunnen maken.

2. ORIËNTATIE
Natuurlijk vertel je graag over je camping. Maar doe je dat wel op zo'n
manier dat mensen al op je website enthousiast worden om bij jou
vakantie te komen vieren?
Het warme welkom begint niet pas op het moment dat mensen bij jou
het terrein op rijden. Het echte warme welkom begint al eerder, met
jouw presentatie op de website.
In de oriëntatiefase haken bezoekers snel af als ze iets niet kunnen
vinden op je website. De eerste indruk is in een paar seconden
gevormd. Bezoekers klikken binnen 3 seconden weg als ze zich niet
meteen aangesproken voelen. Schrijf dus geen ‘welkom’, maar zorg
dat het zo voelt. Laat direct zien wat jouw camping anders maakt dan
andere campings. En maak bezoekers nieuwsgierig om je website te
bekijken.
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2. ORIËNTATIE - TIPS
Bezoekers willen niet te lang wachten en snel antwoord op hun vraag.
Als het te lang duurt voordat je website is geladen, klikken mensen weg. Maak
je afbeeldingen dus niet te zwaar. Richt je website zo in dat mensen direct
kunnen vinden waar ze voor komen. De belangrijkste informatie zet je
voorop.
Extra coronatip: maak een duidelijke en actuele vraag en antwoordsectie op
je website.

Websitebezoekers willen duidelijke en eerlijke informatie
Mensen willen graag in één keer zien waar ze aan toe zijn. Veel mensen
ergeren zich bijvoorbeeld aan de complexe rekensom bij de tarieven. Zij
moeten dan eerst de rekenmachine erbij pakken om op te tellen hoeveel
een nacht kost
Extra coronatip: Laat al op je website zien dat je aandacht hebt voor alle
details. En dat je snapt wat de gast beweegt. Zo kun je het gevoel van
veiligheid vergroten door al op je website doktersgegevens te benoemen.

.

Duidelijke beelden zijn goud waard!
Je gasten willen vooral eerlijke, verrassende en relevante beelden zien. Als
beelden van het sanitair ontbreken, denken zij al snel dat het sanitair onder de
maat is. Wees dus eerlijk als het sanitair niet heel goed meer is en probeer
dan juist de goede punten te benadrukken. Bijvoorbeeld dat mensen niet
hoeven te betalen voor de douche.
Extra coronatip: heb je wijzigingen aangebracht op de camping of zijn er
punten op je camping die goed passen in de 1,5 meter samenleving? Punten
die het gevoel van veiligheid vergroten? Zoals grotere plaatsen, een ruim
looppad? Maak foto's en zet ze op de website!

EEN GOEDE
WEBSITE IS EEN
MUST VOOR ELK
BEDRĲF
"HET VISITEKAARTJE VAN JE CAMPING"

3. BOEKEN
Na de oriëntatie en overwegingsfase komt de boekingsfase.
In deze fase klikt jouw gast daadwerkelijk op de knop 'boeken' of neemt hij
/ zij contact met je op.
Een cruciale fase dus, voor jou en voor de gast.
En in coronatijd nog belangrijker, zeker voor jou als campingeigenaar. Het
aantal annuleringen en wijzigingen neemt waarschijnlijk toe en er zijn meer
contactmomenten met mensen die al hebben geboekt. Een goed
boekingssysteem neemt je daarbij veel werk uit handen. Via het systeem
kun je je informatie digitaal aanbieden en meesturen met de boeking. Ook
kun je mensen bijvoorbeeld akkoord laten gaan met de (nieuwe)
voorwaarden op je camping.
Maar hoe zit dat nu met je gasten? Hoe zorg je ervoor dat de
boekingspagina bijdraagt aan zoveel mogelijk boekingen?
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3. BOEKEN - TIPS
Realtime beschikbaarheid
Als je via je boekingssysteem kunt laten zien welke plaatsen er nog
beschikbaar zijn, heeft dat veel voordelen. Aan de ene kant scheelt het je
veel belletjes van mensen die vragen of er nog plaats is. Het is voor
mensen fijn om te zien welke plaatsen er nog zijn. Ook werkt het
schaarsteprincipe hier goed. Als mensen zien dat er nog maar een paar
plaatsen vrij zijn, zullen zij sneller boeken.

Waarom boeken mensen niet? Weet waardoor dat komt!
Het is verstandig om na te gaan via welke pagina de mensen de website
verlaten. Dit bekijk je in Google Analytics. Via het veld 'Gebruikersstroom'
kun je zien op welke pagina mensen binnenkomen, hoe ze door je website
scrollen én waar ze de website verlaten.
Springt er één pagina duidelijk uit? Onderzoek dan waardoor dit komt en
pas waar nodig deze pagina aan.
Is de knop om naar een volgende pagina te gaan misschien niet duidelijk of
aantrekkelijk genoeg? Of staat er op de pagina iets waar mensen op
afhaken?
Zelf zag ik op onze campingwebsite dat zodra we de tarieven hadden
verhoogd en hadden aangepast op de website, er meer mensen via de
pagina 'Tarieven' onze website verlieten. Dit was voor ons geen probleem,
omdat de vraag al veel groter was dan het aanbod.

Checklist goede
camping website
1. Plattegrond
2. Duidelijke tarieven
3. Actuele, eerlijke beelden
4. Info voorzieningen, bijv. Wifi!
5. Gastenbeoordelingen
6. Info over de omgeving
7. Contactgegevens
8. Aantal km naar supermarkt
9. Info over jullie als
campingeigenaren
10. Aantal plaatsen beschikbaar
11. Duidelijke info sanitair

Checklist extra
info corona op je
camping website
1. Annuleringsvoorwaarden
2. Foto's en voorbeelden
aanpassingen camping
3. FAQ - vaak gestelde vragen
4. (Gastvrijheids)Regels
5. Info over coronaproof uitjes
6. Info over animatie: wat kan er
wel door gaan? Wat laat je nog
weten? (Hebben gasten zelf nog
suggesties?)
7. Erkenning en begrip

ERKENNING EN
BEGRIP

"IS DE SLEUTEL NAAR MEER GASTEN"
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4. SERVICE
Je gasten hebben geboekt en komen nu in de servicefase. Dit is het
moment dat zij de reserveringsbevestiging ontvangen tot het moment
dat zij een bedankmail ontvangen nadat ze bij je hebben gekampeerd.
In deze fase is het belangrijk om verwachtingen te overtreffen, zodat
mensen geen 8 geven, maar een 9 of 10.
Nu in coronatijd duurt deze fase misschien wat langer dan anders
en/of is onzekerder dan anders.
Als gasten op je camping zijn, is het gemakkelijker om gastvrij te zijn
dan op afstand.
Maar bedenk: ook op afstand kun je sturen op tevredenheid.
Mensen hebben op dit moment heel veel behoefte aan informatie en
communicatie. Nog steeds zijn zij waarschijnlijk onzeker of de
vakantie door kan gaan en of het wel veilig genoeg is om op vakantie
te gaan.
Ken deze twijfels en bezwaren van je gasten en speel daar op in. Geef
informatie waar je gasten op dat moment op zitten te wachten. Doe dit
bijvoorbeeld door elke week een update te geven per mail of social
media over wat er speelt op je camping. Welke overwegingen je
maakt. Vraag ze eventueel mee te denken. Hebben ze ideeën over
animatie? Over de indeling van het sanitair?
Dit is de tijd om te investeren in het opbouwen van een online
community. Het aantal mensen op je Facebookpagina te vergroten en
een e-maillijst van potentiële gasten op te zetten.
Zorg nu voor een onvergetelijke ervaring voor je bezoekers, niet alleen
op je camping maar al eerder: op je website en in je online
communicatie.

5. LOYALITEIT
De loyaliteitsfase is de fase nadat mensen een ervaring met jou
hebben gehad of een dienst van je hebben afgenomen.
Als mensen een buitengewoon goede ervaring hebben gehad, zullen zij
sneller een goede beoordeling schrijven. En beoordelingen van
anderen zijn weer verreweg het belangrijkste bij de keuze voor een
camping. Vooral beoordelingen op onafhankelijke platforms, zoals
Zoover of Tripadvisor doen het goed. Mensen die nog niet eerder van
je camping hadden gehoord lezen een beoordeling en belanden van
fase 1. (aandacht) naar fase 2 (orientatie). Zo is het cirkeltje rond.
Beoordelingen kun je vragen, maar ook verdienen. Als je in fase 4. een
excellente service levert, vormen fans zich ook sneller. Hoe je fans
maakt op het moment dat je camping niet open mag, heb ik al bij 4.
uitgelegd.
Stimuleer ze nu ook om een beoordeling te schrijven. Krijg je een fijne
mail van een trouwe kampeerder? Vraag of je deze mail mag omzetten
in een recensie. Stel gerichte, concrete vragen zodat mensen zo goed
mogelijk kunnen vertellen waarom anderen naar jouw camping zouden
moeten komen.

WEBSITE & MAIL
www.campingbeleving.nl
johanna@campingbeleving.nl
kelly@campingbeleving.nl

WHATSAPP
06 2424 9712

ADRES
Michelstraat 10
7021 LV Zelhem
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