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WAARDEBONTHUISVAKANTIE

THUISVAKANTIE
Een ontspannende vakantie zonder het vliegtuig 
te moeten nemen. Gewoon lekker genieten in 
de luxe en met alle comfort van thuis, dankzij de 
hotelservice en diensten van onze Squad.

Ga op reis in je eigen hotel, met de beste bedden 
ter wereld en de badkamer van jouw dromen.

WAT HOUDT EEN PARTNERSHIP IN?
Staycation Squad is nog een vrij nieuwe naam, hoewel we deel 
uitmaken van KonseptS - een evenementenbureau met bijna 15 jaar 
ervaring op de teller. We kregen al heel wat aandacht van de media, 
maar zelfs dan is het voor een startend merk altijd even spannend 
om de juiste doelgroep te bereiken op korte termijn.

Daarom vallen we graag terug op een netwerk van partners: 
andere ondernemers en meerwaardezoekers die voortdurend voor 
het eigen clienteel op zoek zijn naar wat er speelt in hun leefwereld.

In een wereld die in de ban is van het coronavirus en bevolkt wordt 
door echte levensgenieters is dé vraag deze zomer: kan ik nog wel 
op reis gaan? Daarop bieden wij een antwoord. En dat antwoord 
bieden we graag samen met jou.

EEN MOOIE INCENTIVE VOOR JE KLANTEN
Zie jij binnenkort je omzet stijgen, omdat je een mooie attentie kan 
geven aan jouw klanten? Omdat je hen bij een nieuwe bestelling ook 
direct een (stukje) vakantiegevoel cadeau doet?

Binnen een partnership tussen jouw onderneming en de Staycation 
Squad, deel je waardebonnen uit aan jouw klanten, prospecten, 
medewerkers of relaties. Deze waardebonnen hebben een vooraf 
afgesproken waarde en geldigheidstermijn.

Zo verbind jij jouw naam aan de hipste manier van vakantiebeleving 
sinds de citytrip! Spring mee op de kar, want in een concurrentiële 
markt is het dit soort extraatje waarmee je de klant over de streep 
trekt. Meer weten? Onze contactgegevens vind je onderaan.

HOE WERKT ZO’N STAYCATION?
Alles begint bij een Homie. Hij of zij komt enkele dagen na elkaar 
langs bij onze klanten om hen een echt vakantiegevoel te bezorgen 
en dit voor een groep van maximum 8 personen. Hen te ontstressen. 
En te zorgen voor een heerlijk ontbijt, een koffietje, gezonde snacks 
en lekkere cocktails. Vergeet dus maar de vaat en dat beetje rommel 
van de dag voordien ... onze Homies hebben het onder controle, 
want de klant is op vakantie!

Tijdens zo’n thuisvakantie kan de klant bovendien rekenen op onze 
hele Staycation Squad. Blijven de kids ook thuis en willen ze graag 
wat animatie overdag? Wil de klant yoga in eigen tuin? Of misschien 
een chef aan huis voor hen en de vrienden? Dat kan. Allemaal.

WOW, KLINKT DIT NIET SUPER?
En zou het niet fantastisch zijn om dit als toegevoegde 
waarde te kunnen aanbieden aan je potentiële klanten? 

Daarom stellen we graag een partnership voor.

VLAAMSE ONDERNEMERS BARSTEN 
VAN DE CREATIVITEIT. DAT WORDT 

MET DIT PROJECT NOG EENS MOOI IN 
DE VERF GEZET. STAYCATION SQUAD 

COMBINEERT ALLE TOERISTISCHE 
TROEVEN DIE VLAANDEREN RIJK IS 

IN ÉÉN CONCEPT. INITIATIEVEN ALS 
DEZE KUNNEN OP MIJN STEUN 

REKENEN. ZE ZULLEN NODIG ZIJN 
OM DE TOERISTISCHE SECTOR ER 
OPNIEUW BOVENOP TE KRIJGEN 

EENS DEZE CRISIS ACHTER ONS LIGT.
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