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TripAdvisor

Je producten verkopen

Enkele cijfers

Niveau: gemiddeld

 Iedereen weet dat het uiterst belangrijk is je reputatie op het internet goed op te volgen, en Tripadvisor is inmiddels niet 
meer weg te denken uit de toerismesector.
Om je imago volledig onder controle te hebben, moet je het kunnen beheren. Daarvoor kun je een een TripAdvisor-account 
aanmaken.

€

Mijn etablissement inschrijven

Wat is TripAdvisor?

Een klant heeft je activiteit reeds vermeld in een beoordeling of een reactie.  
In dat geval hoef je enkel op de betreffende pagina te klikken en aangeven dat jij de 
eigenaar bent (onderaan de pagina).

Je activiteit werd nog niet vermeld: maak een pagina aan.
Inschrijven is gratis. Je kunt dan alle nodige informatie over je activiteit opgeven: openingsuren, contactgegevens, foto's. 
Ga naar https://www.tripadvisor.fr/Owners om te kijken of iemand je activiteit reeds heeft vermeld.

Of het nu om een restaurant of een accommodatie gaat, ingeschreven zijn op TripAdvisor verhoogt je zichtbaarheid 
sterk dankzij het vertrouwen dat bezoekers stellen in online aanbevelingen. 

TripAdvisor is een zeer betrouwbare bron voor reizigers. Er zijn twee mogelijkheden:

TripAdvisor is een beoordelingenplatform dat reizigers helpt bij het kiezen van hun volgende bestemming. Men vindt er onder 
andere foto's van de bestemming, informatie over activiteiten, prijzen en openingsuren. Sinds kor t is het zelfs mogelijk rechtstreeks 
online te reserveren op de website. Samengevat bestaat het doel van dit platform erin reizigers te inspireren en te doen boeken 
via aanbevelingen van hun vrienden en beoordelingen van andere gebruikers. 

Dit platform ontvangt maandelijks meer dan 315 miljoen unieke bezoekers die elke maand ruim 500 miljoen 
beoordelingen schrijven.

Sinds 2004 brengt dit Amerikaanse platform klanten aan voor hotels en OTA's (64% van de inkomsten). 
Waarom zou je er geen gebruik van maken?



TripConnect is een tool van TripAdvisor die je toelaat te 
werken met een PMS. TripConnect biedt twee producten 
waarmee je het aantal rechtstreekse boekingen kunt 
verhogen: onmiddellijke boeking en Prijs per Klik.

Op de pagina www.tripadvisor.fr/TripAdvisorInsights vind je 
alle nodige informatie om je marketing een boost te geven!

TripConnect

Wat zijn de voordelen van een TripAdvisor-account?

Je kunt je activiteit of etablissement makkelijker 
vergelijken met andere accounts in dezelfde categorie. 

Je ontvangt een e-mail telkens wanneer een klant een 
reactie of een beoordeling achterlaat. 

Uiteraard biedt deze account je ook de mogelijkheid 
om zowel op de positieve als op de negatieve 
beoordelingen te reageren. 
Ten slotte wordt je zichtbaarheid verhoogd, vooral als je je klanten en bezoekers vraagt een reactie te plaatsen op TripAdvisor 
om je etablissement of activiteit te beoordelen.

Welke tools biedt dit platform? 

Gratis Betalend

- Tools op de pagina van je etablissement: voor de belangrijkste 
elementen van je pagina (foto's, presentatie enz.).
- Beheertools voor beoordelingen. 
- Marketingtools.
- Tripadvisor Insights: gratis marketingadvies. 
- Foto's toevoegen (etablissementen met ten minste één foto 
wekken 138% meer interesse op). 

Je kunt gedetailleerde informatie 
bieden, evenals een kalender 
met je beschikbaarheid om 
onmiddellijke reservaties mogelijk 
te maken. 

Indien je minder dan 25 
accommodaties hebt, is inschrijven 
gratis. Je betaalt slechts 3% 
commissie per boeking. Merk op 
dat de minimale verblijfsduur voor 
bed and breakfasts en hotels niet 
langer mag zijn dan 3 nachten, 
terwijl de minimumduur voor 
andere soorten accommodaties 
niet langer mag zijn dan 7 
nachten.

Tips voor accommodaties

Laat je team de klanten aansporen om een beoordeling te schrijven. Schrijf je klanten een bedankingse-mail waarin je ze vraagt een 
reactie te plaatsen op het prof iel van je etablissement. Spoor hen in je etablissement, kamers, onthaalbrochure, menu's enz. ook aan om 
een reactie achter te laten via de beschikbare kanalen. 

Voor accommodaties
 
- Bedrijfsvoorsprong: tools die je helpen bij het promoten van 
je etablissement.
Onmiddellijk boeken: hiermee kunnen reizigers rechtstreeks via 
TripAdvisor reserveren.
- Gesponsorde plaatsingen: genereer kwaliteitsvol webverkeer 
zodat je website bij de eerste zoekresultaten verschijnt.

Voor restaurants 

- Tripadvisor Premium: exclusieve toegang tot tools om je 
klikpercentage en conversiegraad te verhogen. 
- Advertenties: Leid het webverkeer naar je pagina. Promoot je 
restaurant met gesponsorde content. 


