PROFIT FROM THE BEST

HOSPITALITY
EXPERIENCE

INHOUDSOPGAVE
Wie zijn we

3

Stappenplan

10

Resortnet

4

Online gemak

11

Onze specialiteiten

6

Contact

12

Onze middelen

9

WIE ZIJN WE
BungalowNet Group bestaat meer dan 20 jaar en heeft

in eigen beheer. Dit vanuit ons kantoor in Roemenië

meer dan 30.000 vakantiewoningen binnen Europa in de

met een team van voornamelijk universitair opgeleide

verhuur. Naast BungalowNet hebben we een nieuw label:

professionals. Onze kracht en doelstelling is om vanuit

ResortNet. Vanuit dit label brengen we vakantieparken

een aanspreekpunt alle facetten voor u te regelen die

naar buiten in binnen- en buitenland.

nodig zijn voor het realiseren van een gezonde omzet

Naast verhuur verlenen we ondersteuning in exploitaties

en marge. BungalowNet Group is zo veel meer dan

en waar nodig nemen we deze voor u uit handen. Dit met

een

een jong enthousiast team van meer dan 80 collega’s.

vakantieparken. Het is een groep gedreven specialisten,

Het operationele center is gevestigd in Zwolle waar onze

die er van overtuigd zijn dat de best mogelijke hospitality

gasten te woord worden gestaan voor al hun vragen.

experience voor elke gast voorop moet staan.

verhuurorganisatie

voor

vakantiewoningen

en

Alle ICT en online marketing activiteiten hebben we zelf

ONZE LABELS:

Website voor de verhuur
van vakantieparken in binnenen buitenland, aangestuurd
door onze online marketing
en ICT afdeling.

Website voor de verhuur
van luxe bungalows in binnenen buitenland, aangestuurd
door onze online marketing
en ICT afdeling.

Verhuur en ondersteuning
van marketing en exploitatie
voor hoogwaardige zelfstandige
vakantieparken in zowel
binnen- als buitenland.

Vakantieparken.nl

Bungalow.net

Resortnet.nl

+

SALES GO UP COSTS GO DOWN SERVICE IMPROVES
2
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RESORTNET

WAT DOEN WIJ VOOR U
ALS ONDERNEMER

WAT MAAKT ONS ONDERSCHEIDEND?
Natuurlijk is ‘the best hospitality experience’
ResortNet heeft de afgelopen jaren goed
geluisterd naar de markt en hierop geanticipeerd. Op basis van deze kennis en jarenlange
ervaring hebben wij in eigen beheer een
marketing- en reserveringssysteem ontwikkeld.
Mede hierdoor zijn wij in staat om huidige en toekomstige vakantieparken volledig te ontzorgen
en hiermee bewerkstelligen wij niet alleen de
omzetgroei maar tevens een optimale marge. Dit
realiseren wij door het unieke Yield management
en de flexibiliteit van o.a. dagprijzen en dagelijkse
aankomsten. Binnen de vakantieparkenwereld

belangrijk op uw vakantiepark, maar wij weten
als geen ander dat het rendement uiteindelijk de
drijvende kracht is. Door een compleet pakket
aan te bieden wordt het mogelijk om het maximale eruit te halen.
Uw park is uniek door de locatie en de sfeer die
er hangt. Het is de identiteit van uw park en die
moet behouden blijven. Het maakt de bestemming persoonlijk voor de gast. Wij helpen u de
hoogste mogelijke kwaliteit en klantenbeleving
binnen deze identiteit te behalen.

is dit uniek! ResortNet biedt een compleet pakket aan. In de hotel- en luchtvaartbranche is dit

eigen
identiteit

al gemeengoed. Dat dit concept ook aanslaat in
de vakantiehuizenbranche laat de groei van ons
bedrijf goed zien.

maximaliseren
rendement
best
hospitality
experience
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ONZE SPECIALITEITEN

UNIEKE VINDBAARHEID
De verhuur wordt compleet afgehandeld in ons operationele center in Zwolle. Door een slimme online
marketingstrategie en drie verschillende websites; www.bungalow.net, www.vakantieparken.nl en www.resortnet.nl
zijn wij in staat om doelgroepen te filteren. Daarnaast heeft elk vakantiepark een eigen website met informatie
over het park, de faciliteiten, omgeving en de mogelijkheid om online te boeken. De eigen marketingafdeling en
IT teams zorgen voor de vindbaarheid via webpartners, SEO en SEA. Alle vakantieparken hebben hierdoor een
prominente plek binnen de zoekmachines. Alle vakantieparken worden ondersteund door social media kanalen
zoals Facebook, Twitter, Google+ en Instagram. Daarnaast werken we ook met offline marketing.
Met deze werkwijze zijn wij in staat om bovengemiddeld te presteren in de leisure branche.

TOGETHER WE ACHIEVE MORE
OPTIMALE FLEXIBILITEIT
Uw gasten zijn onze gasten en deze zijn van harte welkom: elke dag van de week, wanneer uw gast dat wenst.
Binnen onze software zijn dagelijkse aankomsten mogelijk, flexibel en ongedwongen, het is tenslotte vakantie.
Vanuit Zwolle draagt een professioneel team via internet of telefonisch zorg voor een keurige afhandeling van al
uw reserveringen. Onze taak is om gasten een fantastische vakantie te laten ervaren. Vandaar ons credo:
“ Enjoy every moment! ”

ONDERSTEUNEND
ResortNet begrijpt het exploiteren van een vakantiepark. Personeel wordt intern getraind, door onze eigen
professionals uit de leisure markt. Hierdoor beschikt ResortNet over de juiste tools en expertise om elk
vakantiepark mee voorop te laten lopen in deze competitieve vakantiemarkt.
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ONZE MIDDELEN:
YIELD STURING
Wat is de korting? Dit is één van de meest gestelde

GELIJKE VERDELING
HUUROPBRENGSTEN

vragen. ResortNet stelt juist de vraag: Wat is uw

De software van ResortNet is in staat om bruto

maximale verkoopprijs? Het doel is om op zoek te

huuropbrengsten, van alle recreatiewoningen van

gaan naar de meest optimale omzet en marge door

hetzelfde type, te berekenen en de verhuur te

gebruik te maken van onze yield software.

verdelen. Dit op basis van beschikbaarheid, zodat

RESERVERINGSSYSTEEM
ResortNet biedt haar klanten een eigen

de recreatiewoningen zo veel mogelijk gelijke
huuropbrengsten genereren. Hierbij wordt wel
rekening gehouden met voorkeursboekingen.

reserveringssysteem dat volledig geschikt is voor
alle flexibele toepassingen die vandaag de dag
gewenst zijn voor leisure ondernemers.

LOYALTY PROGRAMM

INNOVATIEF
PRIJSBELEID
Het prijsbeleid strekt ertoe de huuropbrengst
te maximaliseren. Met het oog hierop kunnen

Onze gasten zijn onze ambassadeurs.

wij gebruik maken van: kortingen, prijsacties,

Met het Loyalty programm wordt de binding

speciale arrangementen, samengestelde verkopen

met het merk versterkt, het contact met de

en prijsreducties.

gast wordt intensiever en de kans op herhaalbezoek wordt vergroot. Dit onder andere met

Ons doel is om de maximale verkoopprijs te

een slim puntensysteem welke gekoppeld is

realiseren. Hierdoor werken wij met dagprijzen in

aan onze software en database.

plaats van weekend-, midweek- en weekprijzen.

INTERNATIONALE SALES

In de hotel- en luchtvaartbranche is dit al gemeengoed. De gast vraagt tegenwoordig flexibiliteit.

Benadering van gasten gaat verder dan

Mede door dit te kunnen aanbieden, zien wij een

landsgrenzen, verhuur vindt plaats aan veel

stijging in omzet, maar zeker ook in marge.

nationaliteiten. ResortNet is internationaal
georiënteerd en de medewerkers spreken vele

ResortNet werkt niet met jaarlijkse vaste

talen, van lokaal tot internationaal.

verhuurprijzen zoals de meeste organisaties.
Resortnet werkt met flexibel vastgestelde

TRAINING

verhuurprijzen. De kortingen worden gegeven op

De mensen die in contact staan met de gast zijn de

basis van vraag en aanbod (yield management)

visitekaartjes van het bedrijf.

voor de meest optimale omzet en marge.

In het ResortNet trainingscentrum helpen wij uw
mensen om dit zo goed mogelijk te kunnen doen.
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STAPPENPLAN

ONLINE GEMAK

STAP 1
Kennismaking, bedrijfspresentatie
en eerste inventarisatie in grote lijnen
INVENTARISATIE

KENNISMAKING

STAP 2
Bepalen van
behoefte
doelgroep, en
gedetailleerde
inventarisatie

STAP 4
Contractbespreking en
middelenplan

STAP 3
Voorstel concept
inzetbare middelen
CONTRACT

CONCEPT

ENGINE BUNGALOWNETGROUP

STAP 5
Implementatie en
middelen uitvoering

EIGEN
LOOK & FEEL

IMPLEMENTATIE
LANCEREN
EIGEN
LOOK
& FEEL

VAKANTIEPARKEN.NL

BUNGALOW.NET

EIGEN SITE

STAP 6
Presenteren, trainen
en uitrollen

STAP 7
Onderhoud, service
en evaluatie
FEEDBACK
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CONTACT

ENJOY
EVERY
MOMENT

