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De eerste editie van Recreatief Totaal van 2015 staat online. In het vakblad is er onder andere aandacht voor
trendsetting in leisure. Trendwatcher Hans van Leeuwen geeft zijn visie op de huidige trends in de sector:" De
traditionele markt komt onder druk te staan en huidige boekingskanalen sluiten onvoldoende aan op nieuwe

ontwikkelingen."
Onderwerpen die aan bod komen:
Trendsetting in leisure. Consumenten willen minder betalen en meer keuzevrijheid.
”Ook wij verplaatsen ons steeds meer in de consument”. Professionaliseringsslag voor RECRON
camping van 2014 ‘Zonneweelde’ in Nieuwvliet.
Bourgondische gezelligheid bepaalt in toenemende mate de keuze voor een dagje uit! Het verhaal van
Hullie Speelboerderij, de enige indoor speeltuin in de provincie Noord-Brabant waar je een goede
biefstuk kunt eten.
Spelenderwijs het boerenleven ervaren. De groei van het nieuwe kamperen stagneert en de markt
houdt zich met moeite staande. De nieuwe formule FarmCamps, luxe logeren bij de boer, heeft daar
geen last van.
Trends en lifstyle.
#2daagse studiereis Open Your Eyes. Het programma is bekend: 2 dagen op pad door Nederland langs
11 attracties, op zoek naar inspiratie, speciale plekjes, unieke attracties, optimale hospitality en
natuurlijk een kijkje achter de schermen.
Grote belangstelling voor glamping op het water. De introductie van Aquacabins op de vakdagen van
de Vakantiebeurs trok veel belangstelling, glamping op het water lijkt een groeiende nichemarkt.
Vijf tips voor een betere interactie met uw gast: vraag, registreer, creëer, plan en actualiseer.
Algemene voorwaarden: als je het doet, doe het dan goed! (3)

Horeca verdient meer aandacht? Voor veel bedrijven in de recreatiesector heeft de horeca altijd op de
2e plaats gestaan. De laatste jaren maakt horeca pas deel uit van de totaalbeleving van de gasten.
Horeca nieuws
‘Help elkaar in deze wereld.' In gesprek met Maarten Reimes, eigenaar van Hof van Eckberge, winnaar
van de allereerste Pleisureworld NSGK Speeltuinbende Award.
Recreatief Totaal
is online gratis toegankelijk.
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