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Extra diensten & 
     producten verkopen

Je producten verkopen Niveau: gemiddeld€

OTA's hebben het goed begrepen en bieden talrijke extra diensten aan. Klanten gaan steeds meer op zoek naar 
authenticiteit en willen meer uit hun verblijf halen door lokale ervaringen op te doen. 

De verkoop van extra diensten en producten doet over het algemeen de omzet met 30% stijgen.

Extra diensten en producten verkopen is de ideale manier om je klant nieuwe ervaringen te bieden en je rentabiliteit te 
verhogen. Het is ook een manier om je bezettingsgraad te verhogen en minder afhankelijk te zijn van de seizoenen.

Welk soort producten of diensten kun je aanbieden?

In de eerste plaats gaat het om het aanbieden 
van maaltijden, ontbijt of table d'hôte.

Hoe verkoop je extra producten en diensten?

De meeste reservatietools bieden aanvullende modules waarmee je goede deals en specif ieke tarieven kunt aanbieden of gewoon 
de prijzen van je producten kunt bepalen.

Ook via bepaalde OTA's kun je extra producten en 
diensten aanbieden:

 Airbnb Experiences
 Booking Experiences
  ...

Heb je een bepaalde kennis, knowhow of passie die een 
meerwaarde kan betekenen voor je klanten? 
Maak er dan een volwaardig toeristisch 
product van!



Drinken of rijden? That is the question... 
 
La Puisaye bevindt zich tussen Chablis, Auxerre en de Loire! 
Ontdek deze streek met tal van wijngaarden en chateaus en neem de tijd voor een heerlijke wijnproeverij in Chablis, Irancy, 
Chitry of Beaune. Proef ook een Pouilly-Fumé of een Sancerre onder begeleiding van een tweetalige wijnkenner! 
Heen en terug vanuit Domaine de l'Ocrerie. 

De toegangsprijs, de proeverijen, het transport per minibus (tot 8 personen), 
de rondleidingen in het Frans/Engels en de documentatie zijn inbegrepen in de prijs (maaltijden zijn niet inbegrepen).

Halve dag van 9 u. tot 13 u. of van 14 u. tot 18 u. vanaf € 125/persoon - korting voor groepen tot 8 personen
Volledige dag van 9 u. tot 18 u. vanaf € 180/persoon - korting voor groepen tot 8 personen

Haal voordeel uit je locatie bij het aanbieden van nieuwe producten

Organiseren en uitbesteden

Deel je knowhow en passies

 Het kan nuttig zijn om met OTA's te werken, want die kunnen de zichtbaarheid van je toeristische aanbod 
aanzienlijk verhogen. Je vakantieverblijf is immers over de hele wereld zichtbaar voor een doelgroep die 
precies op zoek is naar wat jij te bieden hebt.

LET WEL, bewaar een zekere afstand van dit soort diensten en blijf onafhankelijk dankzij een eigen website 
met een online reservatiesysteem. Je eigen website is waar je klanten de beste aanbiedingen moeten kunnen vinden 
(beste prijs en/of voorwaarden).

!

Plaats niet overal dezelfde producten of aanbiedingen, de interessantste deals moeten op je eigen website te vinden zijn.
Speel in op trendy thema's
 - ecologie
 - avontuur
 - lokale gastronomie
 - digital detox

Informeer goed naar de wetgeving die 
van toepassing is op de activiteiten die je 
wil aanbieden

Originele en kwaliteitsvolle producten trekken nieuwe klanten aan


