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SIB TRAJECT
Dankzij een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ga je gebruik
maken van een SIB Coachingsvoucher. In 3 tot 5 gesprekken geeft de coach je
handvatten om vorm te geven aan jouw internationale ambities, gemiddeld in zo'n 12
weken. Samen met een ervaren Hotel Canvas Coach onderzoek je jouw kansen om
meer en betere buitenlandse gasten aan te trekken. Het Hotel Canvas maakt je
bewust van alles wat er nodig is ter voorbereiding op je internationale hospitality- &
toerismeplan.

Vanuit het SIB traject zet je de volgende stappen:
1. Kansen zoeken
Eerst bepaal je in welke landen je veel kans hebt. Hierbij kijk je naar jouw wensen,
doelen en de bijzondere kenmerken van je product of dienst en hotel.

2. Marktinformatie
Daarna onderzoek je hoe interessant deze landen precies zijn voor jouw bedrijf.

3. Intern onderzoek
Als laatste maak je een lijst van wat nodig is om succesvol te worden in deze landen.
Zo krijg je een actieplan om te starten met internationaal ondernemen. Dit is het
eindpunt van de persoonlijke coaching.
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PROJECT STAPPEN
Het complete SIB Traject bestaat uit 5 stappen plus een online Learning Management
Systeem (LMS). Op deze manier weten we zeker dat alle belangrijke zaken besproken
worden.
Voorafgaande aan het traject heeft een intake plaats gevonden. Deze intake zien we
als een nul-meting. Zo kunnen we tijdens het traject de progressie en de
bewustwording monitoren.

–

Eerste Intake Scan

–

Drie coachingsgesprekken met een vaste volgorde:

–

–

Vragenlijst vooraf

–

Ondersteuning via het LMS

–

Online inventarisatie van alle onderwerpen

Als vijfde en laatste gesprek het invullen van het Hotel Canvas
–

Opstellen actie plan
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ONLINE

Learning Managment Systeem
Maak gebruik van het LMS via: https://lms.hotelcanvas.nl
Het LMS kent lees, leer, link en doen onderwerpen.

CRM Systeem
Jouw persoonlijke klanten-account: https://crm.exportcanvas.nl
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INTAKE
Het doel van het eerste gesprek is antwoord te krijgen op de volgende vragen:

• Doel van de onderneming?
• Missie, visie en strategie
• Bestaat er een SWOT analyse?

• Onderscheidend vermogen en de potentie voor internationalisering
• Wat zijn de unieke eigenschappen van jouw aanbod
• Welke technologie ga je inzetten?
• Als je kijkt naar jouw organisatie en bedrijfsprocessen, wat zijn dan jouw

unieke mogelijkheden?
• En is alles wel schaalbaar en toepasbaar in het buitenland?
• Als je kijkt naar de markt, jouw marketing op dit moment en de manier
om je thuismarkt te benaderen: hoe zie jij jouw huidige marktaandeel en
merk positionering?
• Loop jij voor in Nederland en heb je een schaalbaar business model?

• Wat is jouw motivatie om hieraan te beginnen?
• Is er een afnemende thuismarkt?
• Heb je last van binnenlandse concurrentie?
• Is het een noodzakelijke groei?
• Verwachtingen
• Wat wil je dat het oplevert?
• Aan de hand waarvan ga je dit meten?
• Wat is het doel van het SIB Traject?
• Welke landen bieden kansen?
• Wat maakt jouw hotel anders dan de concurrentie?

• Samen gaan we de volgende vragen beantwoorden:
• Wat is je omzet nu, en wat is je omzet ambitie? (in euro’s)
• Wat zijn je internationale inkomsten nu, en wat is je ambitie?
• Hoeveel FTE-ers werken er nu, en wat is je ambitie? (Fulltime
Medewerkers)
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KANSEN FASE
Het doel van het tweede gesprek is antwoord te krijgen op de volgende vragen:

• Doelgroepanalyse
•
•
•
•
•

Welke internationale gasten ga je aantrekken (persona's)?
Uit welke landen komen jouw internationale gasten?
Wat verwachten de verschillende doelgroepen van jouw hotel?
Hoe overtref je die verwachtingen?
Waar gaan internationale gasten boeken?

• Kanalen spelen een belangrijke rol in hoe een gast jouw hotel ervaart.

•

Via welke communicatiekanalen bereik je jouw gastengroepen?

• Via welke distributiekanalen bereik je jouw gastengroepen?
• Via welke verkoopkanalen bereik je jouw gastengroepen?
• Kies je voor een land-voor-land uitrol of selecteer je direct groepen op
basis van bijvoorbeeld taal en cultuur?
• Welk netwerk heb je nodig?

• Partners
• Met welke internationale touroperators kun je samenwerken?
• Met welke internationale boekingsagenten kun je samenwerken?
• Met welke internationale reserveringssystemen kun je gasten
aantrekken?
• Welke internationele partners kun je benaderen voor samenwerking?

• Verwachtingen

•
•

Wat zijn de verwachtingen qua gastenaantallen per partner?
Welke internationale boekingspartner gaat als eerste gasten leveren?

• Wat wordt de top 5 van internationele partners?
• Acties ondernemend
• Je ziet nu een hoop kansen. Maar welke acties moet je nu ondernemen
en welke stappen ga je zetten?
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MARKT INFORMATIE
Het doel van het derde gesprek is antwoord te krijgen op de volgende vragen:

•

Hoe aantrekkelijk zijn de gekozen landen?
▪ Demografische / economische aspecten
▪ Politieke en sociale stabiliteit
▪ Infrastructuur (technologische infrastructuur)

•

Product / markt / marketing
• Doelgroepanalyse
• Distributiekanalen analyse
• Boekingspartners en de eindgebruiker
• Concurrentie analyse

•

Website en SoLoMo Analyse
◦ Ben je je bewust geworden van de invloed van online (boekingskanalen).
◦ Social media, reviews
◦ Het feit dat 80% van de mensen begint op mobiel met zoeken?

•

Organisatie
▪ Sociale / culturele aspecten
▪ Juridische / fiscale aspecten

•

Welke doellanden?
▪ Landen of taalgebieden
▪ Geografisch
▪ Bereikbaarheid
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LAND & HOTEL SUCCES
Het doel van het vierde gesprek is om vast te stellen wat er moet gebeuren om in het
gekozen land succesvol te zijn. Wat kan er nog verbeteren en hoe?

•

Strategie
◦ Expliciete doelstellingen (tijd, marktdoelen, geld)
◦ Voldoet huidig business model?
◦ Andere of meer/minder distributiekanalen

•

Marketing
◦ Kijk naar de 5 P's: moeten deze aangepast worden en zijn de competenties
daarvoor aanwezig? Product, Plaats, Promotie, Prijs en Personeel

•

Organisatie& processen
◦ Communicatie (taal, tijdsverschil, kanaal)
◦ Beschikbare tijd, menskracht
◦ Opvang toenemende vraag

•

Expliciete doelstellingen
◦ We komen aan het einde van het coachings-traject. Heb je voor je zelf nu
een helder doel?
◦ Is jouw huidige business model dupliceerbaar, schaalbaar en voldoende aan
te passen op de gasten uit het gekozen land?

•

Toegang tot kennis
◦ Internationale ontwikkelingen, regelgeving, technisch, logistiek,
marktgegevens

•

Interne vaardigheden
◦ Administratie internationale transacties
◦ Heb je jezelf al eens ge-googled? Waren de resultaten positief of negatief?
◦ Heb je je website al in meerdere talen laten vertalen?
◦ Facturering en betaling BTW

•

Financiering
◦ Benodigde investeringen
◦ Voorfinanciering
◦ Juridische zaken – contracten beschikbaar
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LMS Online Leeromgeving
STAP 1: Introductie & Hotelbezoek
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4

DOEN – Hotel Canvas Intake Scan
LEES – Buitenlandstrategie
LEES – Verwachtingen
LEES – Voorbereiding
DOEN – Hotel Inventarisatie

STAP 2: Kansen Fase
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

LEES – Marktdefinitie
LEES – Interne Analyse
LEES – Locatie Analyse
LEES – Doelgroepen
LEES – Online Kanalen & Partners
DOEN – Vragenlijst & Evaluatie

STAP 3: Markt Informatie
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LEES – Concurrentie analyse
LEES – Aanbod analyse
LEES – Website en SoLoMo analyse
LEES – Internationaal rendement
DOEN – Vragenlijst & Evaluatie

STAP 4: Actieplan
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

LEES – SWOT & Confrontatie Mix
LEES – Internationale (Online) Marketing Mix
LEES – Financiële haalbaarheid
LEES – Digital Footprint Advies
DOEN – Vragenlijst & Evaluatie

STAP 5 Eindgesprek (Op Locatie)
5.1
5.2
5.3
5.4

LEES – Voorbereiden op eindgesprek
DOEN – Jouw Hotel Canvas
DOEN – Actie Lijst
LEES – Eindrapport Hotel Canvas SIB Traject
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WERKBLAD
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AKTIE LIJST
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Hulp nodig?
… bij het invullen van het Hotel Canvas?
… met de theorie achter het Hotel Canvas?
… met conclusies verbinden aan het Hotel Canvas?
Bel ons op: 085 - 40 12392
Email naar info@hotelcanvas.nl
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