
Waarom 
belevingsconcepten 
voor jouw hotel 
onmisbaar zijn

Het is hoofdzaak om een persoonlijke en emotionele band met elke klant te cre-
eeren. Emoties zijn verweven met de besluitvorming van mensen en sturen hun 
handelingen. Dit zorgt voor loyaliteit en hogere omzet op lange termijn. Maar hoe 
maak je jouw hotel zo bijzonder? 

Jouw hotel is meer dan alleen een hotel. Het aanbod wordt gestuurd door de 
vraag uit de markt en trends die daaruit ontstaan, gebaseerd op een verdienmodel. 
Wij maken gebruik van trends en voegen een fysieke beleving toe, waardoor jij 
meer waarde haalt uit je klanten.

DAY Creative
We create 
Places, Spaces & Brands 
People LOVE

Hoe geef je je gasten de best mogelijke ervaring in jouw 
hotel? Door een bijzondere beleving te bieden. 
De ervaring is de marketing. 
En hier kun kun jij je voordeel uit halen. 



Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?
We drinken graag een kop koffie met je. Stuur even een mailtje naar ruudvansoest@day.nl.

Voor gasten die Business & 
Leisure willen combineren, 
ontwerpen we kamers 
die maximale creativiteit 
stimuleren. Jouw hotel wordt 
een inspirerende plek waar 
mensen zich gemotiveerd 
voelen om te werken, een 
goede vibe ervaren en plezier 
beleven.

1  Creative  
Bleisure 

Voor gasten die alleen op reis 
zijn en behoefte hebben aan 
contact, afleiding en plezier 
ontwerpen wij ruimtes waar 
het leuk is om te verblijven. 
Een plek waar iets gebeurt, 
die een opening geeft voor 
een gesprek en waar stories 
worden gemaakt.

2  Co-Living 
Escape 

Voor zakelijke reizigers, lokale 
ondernemers en zelfstandige 
professionals die behoefte 
hebben aan een goede werk- 
en ontmoetingsplek, creëren 
wij co-working spaces & 
brands. Co-workers worden 
gesterkt in hun zichtbaarheid, 
imago-ontwikkeling en 
aantrekkingskracht.

3  Visible 
Co-Workers

Voor hotelgasten die een 
groeiende behoefte hebben 
aan enerzijds “groene” 
(duurzame) toepassingen 
en anderzijds aan originele 
en eerlijke producten en 
diensten, die zij als nieuwe 
of coole luxe ervaren, 
creëren wij flexibel in te 
richten event- en meeting 
ruimtes met een hoge 
feel-good beleving en een 
transformatieve kracht door 
het gebruik van duurzame, 
circulaire of herbruikbare 
materialen en producten.

4  Feel Good 
Luxury 

Voor reizigers die steeds 
meer behoefte hebben aan 
lokale en culturele ervaringen. 
Wij transformeren jouw hotel 
in een meeslepende ervaring 
waar gasten het gevoel 
hebben dat ze onderdeel zijn 
van de lokale cultuur. Het 
verblijf is daardoor plezieriger, 
levert meer herinneringen 
op en creëert een kleurrijk 
verhaal.

5  Being there 
Local

Vijf belevingsconcepten


