
UNIEK SAMENWERKINGSPROJECT VOOR DE BELGISCHE REISSECTOR 

Op Vakantie! helpt onafhankelijke reisagenten, 
(niche-)touroperators en toeristische diensten, 
cruisemaatschappijen, hotels, airlines ... om 
vakantiegangers proactief te inspireren voor 
een volgende reis. Dit door kant-en-klare 
communicatiemiddelen aan te reiken met 
originele en inspirerende content. 

We doen dit door de krachten en middelen van 

reisagenten en vakantie aanbieders te bundelen. 

Zo krijgen reisagenten een gebruiksklare 

mogelijkheid voor directe marketing 

naar hun (potentiële) klanten. En kunnen 

(niche-)touroperators, toeristische diensten, 

cruisemaatschappijen ... heel gericht, op een 

aantrekkelijke, betaalbare manier hun aanbod naar 

de eindklant communiceren. 

We starten intussen aan de volgende editie van 

dit uniek communicatieproject. Wil jij graag bij dit 

selectief gezelschap aansluiten?  

 

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek.

VAKANTIE!
INSPIRATIEMAGAZINE EN MEER …

50 reisagenten en 20 vakantieaanbieders die samen de krachten willen bundelen. 

GEZOCHT – EDITIE 9 – WINTER 2019-2020

70 PARTNERS – EDITIE 8

OpVakantie! is een initiatief van KoomBana Bay - Tourism Marketing & Communication Agency.

Contacteer  Axel De Corte // +32 (0)476 89 53 26 // axel@koombanabay.eu // www.koombanabay.eu

22 AANBIEDERS

•  4Kidstravel

•  Air Mauritius

•  Canada Travel by USA Travel

•  Caractère

• Celebrity Cruises

•  Club Med

•  Cosmic Travel

• Destination Green

•  Footprints

•  Hapag-Lloyd Cruises

•  Holland America Line

•  Interhome

•  Kroatië (Toeristische Dienst)

•  Live to Travel

• Masseria Antonio Augusto

• MaxiTours

•  Oceania Cruises

•  Pegase

•  Polen (Toeristische Dienst)

•  Ponant Cruises

•  Royal Hotel Sanremo

• Travelworld

48 REISAGENTEN
•  A1 Reizen

• Aktief Travel

•  Archeon Travel

•  Axon Travel

•  Azuriet Reizen

•  Bornem Travel

•  Check in for the World

•  Class Travel

•  Compass Travel

•  Corallium Travel Designers

•  De Buck Travel

•  De Postiljon

•  De Reisboetiek

•  DN Travel and Events

•  E-Travel

•  El Mundo Travel

•  Europareizen

•  Event Travel

•  Exclusief Reizen

•  Frank Devos Reizen

•  Galaxy Travel

•  Heide Travel

•  Herbots Reizen

•  Isis Reizen

•  Jempi Reizen

•  Joly Travel

•  Mira Tours

• Omnitravel

•  Oranjetours

•  Rantour

•  Reiswinkeltje

•  Reizen De Cauwer

•  Reizen De Lathauwer

•  Reizen Gies

•  Reizen Joye

•  Reizen Meyers

•  Reizen Plus

•  Reizen Staelens

•  Sarlée Reizen

•  Solmar Reizen

•  Travel Design

•  Travel Lounge

•  Travelness

•  Travel Partners

•  Triton Travel

• Uniquest

• Universal Travel

•  World of Travel



Inspiratiemagazine met aantrekkelijke mix van reizen
• 2 x per jaar ontvangt u 1.000 kwaliteitsmagazines.

• Het magazine promoot een gevarieerd reisaanbod.

• We inspireren met indrukwekkende beelden en teksten.

Gepersonaliseerd per reisbureau
• Het magazine wordt gepersonaliseerd op maat van uw reisbureau.

•  De backcovers (3 en 4) zijn voorbehouden voor eigen advertenties.  

Op cover 3 kan iedere reisagent een eigen boodschap brengen en  

op cover 4 zijn contactgegevens plaatsen.  

Nergens in het magazine komt reclame voor andere reisbureaus.

Nieuwe, verfrissende online content voor e-nieuwsbrief & website
•  Beelden en teksten uit het magazine worden aangeleverd aan de reisbureaus 

voor gebruik op hun websites en in elektronische nieuwsbrieven.

•  We bezorgen u een lage resolutie pdf die u vrij mag gebruiken op uw website en 

in uw communicatie.

2 x per jaar
• In september en maart. 

COMMUNICATIEDRAGERS

Overtuig vakantiegangers 

• Proactief: inspireer (potentiële) 

klanten voor ze over hun volgende 

reis hebben beslist.

• Rechtstreeks: overtuig hen van de 

toegevoegde waarde die u hen biedt.

• Offline: via gepersonaliseerd 

inspiratiemagazine, met 

aantrekkelijke mix van reizen.

• Online: via sprekende content 

voor uw website en elektronische 

nieuwsbrieven Interessante vakantie-ideeën. 

Online en offline.

Aantrekkelijke, 

betaalbare com-

municatietools 

die (potentiële) 

klanten over-

tuigen.

Promotie 

aanbod in 

reisbureaus 

en via hun 

communi ca-

tie kanalen.
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Op Vakantie!



Wat doet Op Vakantie! voor u?

•  Gepersonaliseerd inspiratiemagazine: op 1.000 exemplaren (meer exemplaren zijn mogelijk tegen meerprijs).

• Webcontent: beelden en teksten worden aangeleverd als frisse, nieuwe content op uw eigen website en voor 

uw elektronische nieuwsbrieven.

Hoeveel kost een partnership?

 Slechts 445 euro per editie - 890 euro per jaar (0,445 euro per magazine is nog niet eens de prijs voor 

drukwerk van luxe visitekaartjes).

Optioneel - per editie:

 Opmaak advertentiecovers 3 & 4 volgens standaardconcept + 100 euro*

 Opmaak advertentiecovers 3 & 4 à la carte ontwerp + 250 euro*

 Graag prijs voor . . . . . . . . . . . . magazines extra

 Graag meer info over de direct mailing oplossing.

Mis deze kans niet want de plaatsen zijn beperkt. 

 Ja, ik ben geïnteresseerd om mee te doen! Gelieve me te contacteren.

Organisatie

Vertegenwoordiger

BTW

Adres

stempel + handtekening

PARTICIPEREN IN OP VAKANTIE!

Contacteer Axel De Corte

KoomBana Bay bvba

Karel de Stoutestraat 17, 9000 Gent, Belgium

T +32 (0)476 89 53 26 • axel@koombanabay.eu

BTW BE 0549 942 191

Meer informatie? 

www.koombanabay.euAansluiting bij dit selecte samenwerkingsproject komt pas tot 

stand na uitdrukkelijke herbevestiging door KoomBana Bay.

Algemene voorwaarden: hp://www.koombanabay.eu/algemene-voorwaarden-opvakantie 


