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Het bedienen van de juiste Gast…
…met het juiste Product

Op het juiste Moment…
…Met het juiste Tarief

…op het juiste Kanaal

Revenue Management  



De EuroParcs portfolio als basis

• Parken aan de kust

• Parken in de natuur

• Parken aan het water

• Parken bij de stad



Maar ook per park

• Wat is de ligging van een park

• Wat zijn de faciliteiten op een 
park

• Hoeveel woningen en welke typen 
zijn er in de verhuur

• Welke seizoensinvloeden zijn er

• Wie zijn de concurrenten?

*Voorbeeld EuroParcs Bad Hoophuizen



Positionering op basis van:

• Kwaliteit
• Gastreviews
• Locatie
• Centrale faciliteiten
• Woning aanbod

• Prijs
• Op basis van realtime inzichten
• Park vergelijkingen
• Per seizoen
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Strategie door het seizoen

• Een kalenderjaar heeft verschillende seizoenen
• Laag, Schouder en Hoogseizoen.
• Per park bepaald positionering de balans in strategie. 
• Overall moet er een bezettingsgroei komen uit het laag 

en schouderseizoen.

• Hoogseizoen(2mnd) wordt 27% van het volume aan 
overnachtingen en 40% van de omzet gegenereerd. 
• Dit zijn de maanden waarin prijs wordt 

gemaximaliseerd met behoud van bezetting

• In het schouderseizoen(4mnd) 43% van het volume en 
36% van de omzet gegenereerd. 
• Dit zijn de maanden waarin bezettingsgroei moet 

komen uit marktbewerking van nieuwe doelgroepen.
• Vakantieperioden en feestdagen prijsoptimalisatie

• In het laagseizoen(6mnd) 30% van het volume en 24% 
van de omzet gegenereerd. 
• Verhoging marktaandeel door verbeterde distributie en 

hogere kortingen. 
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Hoe komt een prijs tot stand?

On the books

In de boeken

Expected Pickup

Verwachte vraag

Pace

Vulsnelheid

Target

Doel



Distributie: Touroperators en travelagents



Onze distributiemix 

Online

Offline

Direct Indirect

www.europarcs.nl

KKC boekingen

Eigenaren

Boekingen



• VRBO (Expedia)

• AirBnB

• Tripadvisor
(meta/tripconnect)

• Fewo-direct.de

• Hometogo

• Casamundo (Hometogo)

• SecretEscapes.de

• Holidaycheck.de (meta)

• Trivago (meta)

• Bergfex.at (DMO)

• kaernten.at (DMO)

• Tirol.at (DMO)

• Abritel.fr (France/ België)

• Vipio.com

• Natuurhuisje nl/be

• Campsite TA’s

• Glamping TA’s

• Glampings.be

Potentiële Touroperators/Travelagents, Meta’s & DMO’s

Globaal Duitsland Oostenrijk Overig



StayXL partners


