
Laat alle gastheren en -vrouwen 
jouw toeristische aanbod promoten!

Ontwikkel een online trainingsmodule 
van jouw stad of streek 
Het is belangrijk dat alle gastheren en gastvrouwen enthousiast 
en goed geïnformeerd alles over jouw stad of streek kunnen 
vertellen. Dat zorgt voor tevreden gasten die meer besteden, 
graag terugkomen en hun positieve ervaring delen met 
anderen. 

Een trainingsmodule op het online trainingsplatform 
van VisitBrabant is een handig hulpmiddel om op een 
leuke en efficiënte manier kennis te delen met jouw 
(potentiële) ambassadeurs. De module is interactief en 
24/7 beschikbaar op pc, tablet of smartphone. Zo zijn 
hotelreceptionisten, VVV- en horecamedewerkers, gidsen, 
buschauffeurs en trotse inwoners in een handomdraai op 
de hoogte van de toeristische hoogtepunten in jouw gebied 
én verbeter je de gastvrijheid in Brabant. 

“We krijgen enthousiaste reacties van  
onze cursisten. De e-learning neemt ze  
op een actieve manier mee langs de 
highlights en hotspots van Eindhoven. 
Doordat ze deze kennis weer delen met 
gasten en klanten maken we samen 
Eindhoven nóg gastvrijer.”  

Silvia Verkroost, Projectmanager bij Eindhoven247 B.V.



“Het is een leuke manier van leren waar 
je competitief van wordt. Je wilt erg graag 
eindigen met nul fouten.”

Sheila Fikke, eigenaresse Hotel ’t Witte Paard, Hotel ten Bosch 
en Hotel Port of Moerdijk.

Kies voor jouw eigen online trainingsmodule:
• Kennis is altijd en overal toegankelijk voor een  

onbeperkt aantal cursisten 
• Jij bepaalt de inhoud van de online training
• Profiteer van het bestaande VisitBrabant cursistennetwerk 

(ruim 2.000 cursisten: o.a. VVV-medewerkers, 
hotelreceptionisten, buschauffeurs)

• Je profiteert van kostenvoordeel, omdat je gebruik maakt 
van het bestaande platform

• Je wordt begeleid door VisitBrabant
• Promotie van de training via de kanalen van VisitBrabant

Waaruit bestaat een eigen online trainingsmodule?
• Online training (in circa 30 minuten te doorlopen) met 

tekst, beelden, video en oefenvragen, afgesloten met een 
kennistoets

• Plaatsing op online trainingsplatform van VisitBrabant 
(licentie 12 maanden)

• Gepersonaliseerd certificaat als cursist de toets 
 met goed resultaat afrondt

Vanaf € 3.100,- (excl. btw)

I: visitbrabant.com/partners
E: info@visitbrabant.com
T: 013-3030390 

Meer informatie 
of een vrijblijvende 
afspraak maken?

Ga direct naar het online trainingsplatform: 

visitbrabant.com/elearning

Wist je dat de enige 
authentieke dorpsbrouwerij 
van Nederland in 
Hilvarenbeek staat? 

Training Hilvarenbeek: Het is hier echt!

Waar vind je het unieke Van 
Gogh-Roosegaarde fietspad, 
geïnspireerd op The Starry 
Night van Van Gogh?

Training Vincent van Gogh & Brabant

Wist je dat Tilburg de 
derde groenste stad is van 
Nederland?

Training Ontdek Tilburg


