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De ideale trouwlocatie en feestlocatie vinden was nog nooit zo gemakkelijk

Voorwaarden voor deelname aan de Open Toptrouwlocatie Route

Om de Open Toptrouwlocatie Route gezamenlijk naar een hoger niveau te brengen zullen we 
aankomende edities naar meer uniformiteit streven. Concreet wil dit zeggen dat we de voorwaarden voor 
deelname hebben aangescherpt. De reden voor meer uniformiteit is om de optimale servicebeleving 
van bruidsparen te waarborgen en tevens zorg te dragen voor meer concrete boekingen voor u als 
deelnemende locatie.

	 De Route is een krachtig PR-middel, daarom dient er zowel in het voortraject als op de dag zelf  
 voldoende aandacht aan de Route besteed te worden. Wij adviseren u dan ook de “Saleskracht  
 van de Open Toptrouwlocatie Route”, door te lezen zodat u goed voorbereid bent voor de volgende  
 editie. Samen maken we de Open Toptrouwlocatie Route tot een succes;

 	 Uiterlijk 6 weken voor de Open Toptrouwlocatie Route is afmelding van deelname niet meer  
 mogelijk! Vanaf dat moment hebben bruidsparen uw presentatie kunnen bekijken en zijn er  
 bruidsparen (dan wel geregistreerd / niet geregistreerd) die van plan zijn uw locatie te   
 bezichtigen. Het draagt niet bij aan de totale servicebeleving van de Open Toptrouwlocatie   
 Route om 6 weken voor aanvang af te zien van deelname. Wij willen voorkomen dat   
 bruidsparen voor een dichte deur komen te staan en teleurgesteld naar huis gaan;

	 De Route is een dag, waarmee u op één dag meerdere bruidsparen te spreken krijgt, welke stuk  
 voor stuk dezelfde aandacht verwachten. Er dient daarom op de dag zelf voldoende personeel  
 aanwezig  te zijn dat op de hoogte is van de Open Toptrouwlocatie Route en de bruidsparen  
 kan rondleiden;
 

	 Bruidsparen verwachten een open, warm en goed ontvangst op uw locatie. Zorg ervoor dat het  
 duidelijk zichtbaar is dat jullie deelnemen aan de Route en laat zien waar de bruidsparen verwacht  
 worden. In enquêtes van bruidsparen wordt de eerste indruk als belangrijkste punt genoemd bij  
	 het	maken	van	de	definitieve	keuze	voor	een	trouwlocatie.	U	krijgt	als	locatie	nooit	een	tweede		
 kans voor een eerste indruk, laat dus een verpletterende indruk achter;
 

	 Naast een warm ontvangst bepalen de sfeer, uitstraling en aankleding voor een groot deel de  
 beleving van het bruidspaar. Zorg er dus voor dat uw locatie er verzorgd uit ziet en dat bruidsparen  
 een goede indruk krijgen van uw locatie als de trouwlocatie waar zij van dromen. Denk hierbij aan  
 een ceremonieopstelling, bloemen in verschillende ruimtes en aankleding. Dit geeft hen een goed  
 beeld van de mogelijkheden op de locatie en is één van de redenen om uw locatie te bezoeken  
 tijdens de Route;
 

	 Indien	een	bruidspaar	definitief	reserveert	bij	uw	locatie	naar	aanleiding	van	de	Route	is	de			
 commissieregeling, zoals u deze met ons gewend bent van kracht. We vernemen graag, conform  
	 afspraak,	de	definitieve	reserveringen.


