


Travwizards.com geeft bijzondere reistips, die vaak niet in een brochure 
terug te vinden zijn. Voor deze informatie moet je rechtstreeks met 
specialisten in contact komen. Travwizards.com biedt de unieke 
mogelijkheid om je als expert in de spotlights te zetten en in contact te 
komen met potentiële klanten.



Travwizards.com... 
toegangspoort naar het totaalaanbod van een reisexpert 

• De bezoeker vindt in enkele muisklikken inspirerende reisideeën.
• Originele reisvoorstellen zijn de poort naar het totaalaanbod van de 
  deelnemende reisspecialist.

Travwizards.com is een platform waarop experts en gespecialiseerde organisaties zich met uitsluitend 
bijzonder aanbod presenteren aan de bezoeker. 

De deelnemende experts en organisaties hebben iets verrassends te bieden en weten zich 
daarmee te onderscheiden. daarmee te onderscheiden. 

Travwizards.com brengt met behulp van internet-technieken de persoonlijke reisexpert en een bezoeker 
direct en zeer gericht met elkaar in contact. 

Bezoekers/consumenten komen, supersimpel, in enkele muisklikken direct in contact met precies 
de specialist die hún gewenste reis kan verzorgen. Zij hoeven alleen hun interesse of gewenste 
reistype aan te klikken voor de realisatie van hun specifieke reiskeuze.  Door het simpel aanklikken van 
hun interesses, kunnen ze ook heel nieuwe reisideeën opdoen. 

De deelnemende experts kunnen de bezoeker verleiden door hun authentieke, originele en misschien De deelnemende experts kunnen de bezoeker verleiden door hun authentieke, originele en misschien 
zelfs wel onbekende reisaanbod in de spotlights te zetten. 

Travwizards.com biedt deelnemers aan het platform de mogelijkheid om zich binnen het landelijk 
mediageweld te onderscheiden. Het platform laat zien, dat schijnbaar onmogelijke ambities eigenlijk 
heel realistisch kunnen zijn.

 Het aanbod moet dus kort, krachtig en inspirerend zijn, omdat het de etalage is van het totaalaanbod 
van de expert of de reisorganisatie.  

In een korte maar kwalitatief uitstekende presentatie, kan de expert of de organisatie zijn specialisme In een korte maar kwalitatief uitstekende presentatie, kan de expert of de organisatie zijn specialisme 
onder de aandacht van het publiek brengen; en dát, op een platform, waarbij hij omgeven wordt door 
uitsluitend reisspecialisten!



Travwizards.com voor de bezoeker... 
wég.... van de begane paden

• Verrassende reiservaringen met een erkende garantieregeling. 
• Bezoekers vinden precies hún expert d.m.v. een gebruikersvriendelijk 
   selectiesysteem. 
• Het zoekresultaat geeft onverwachte en originele reisideeën.

Op travwizards.com wordt niets verkocht!

Bezoekers aan travwizards.com zijn op zoek naar inspiratie. 
De experts brengen bezoekers van de portal in contact met hún authentieke reiservaringen, of met hún De experts brengen bezoekers van de portal in contact met hún authentieke reiservaringen, of met hún 
bijzondere expertise van de meest verrassende plekjes van een bestemming. 

Hoewel de achterliggende techniek van het platform zéér uitgebreid en professioneel is ingericht, 
is het gebruik voor bezoekers altijd eenvoudig en vanzelfsprekend.

Behalve dat travwizards.com een inspiratiebron is voor speciale reizen, wordt de bezoeker zéér gericht 
naar de expert van het door hem geselecteerde aanbod geleid. 
Dit gebeurt simpel, door de bezoeker zijn interesse, locatie, of het gewenste reistype aan te laten klikken. 

Een belangrijke toegevoegde waarde voor de consument is, dat de reisaanbieders op travwizards.com Een belangrijke toegevoegde waarde voor de consument is, dat de reisaanbieders op travwizards.com 
allemaal beschikken over een erkende garantieregeling voor reisgelden. 

Travwizards.com geeft dus door middel van gerichte selectie, als resultaat een specialist.

Deze expert beschikt niet alleen over ervaring en kennis, maar ook over financiële zekerheid voor 
reisgelden.
 



De bijzondere plekjes waar iedere reiziger naar op zoek is. 
Die weet je alleen, als je er ook écht geweest bent. 
Dat is één van de toegevoegde waarden die de reisexpert biedt: 
De kracht van het persoonlijke advies. 
Hoe breng je de geïnteresseerde reiziger in contact met juist dié ene 
expert?  Daarvoor is travwizards.com opgezet.



Travwizards.com voor de expert... 
Wat biedt travwizards.com de deelnemende expert?

•  Toegang tot het platform, mits het aanbod het platform versterkt.  
•  Een vast abonnementstarief zonder verborgen kosten. 
•  Geen %- inhoudingen op overeenkomsten met consumenten. 
•  24/7 toegang tot de content. 
•  Een ruime keuze aan doeltreffende advertentiefaciliteiten. 
•  Alle klantgegevens blijven eigendom van de expert.

Wat travwizards.com zoal te bieden heeft:Wat travwizards.com zoal te bieden heeft:

*  Lage deelnamekosten en een transparante overeenkomst. 
*  Een vast abonnementstarief zonder verdere inhoudingen! Dus: geen %-afdracht over de omzet 
    wanneer een reisovereenkomst tot stand komt. 
*  24/7 toegang tot de persoonlijke account om gegevens of foto’s te  actualiseren
  , of om blogs te plaatsen.  
*  Gratis banners, opgemaakt in de eigen “look and feel” van de deelnemer. 
    Deze advertenties kunnen ook extern geplaatst worden. De banners in diverse formats verwijzen     Deze advertenties kunnen ook extern geplaatst worden. De banners in diverse formats verwijzen 
    direct naar de pagina van de expert. 
*  De mogelijkheid om d.m.v. advertenties op het platform zélf, extra onder de aandacht te komen 
    tegen bescheiden kosten. 
*  De mogelijkheid om aan te sluiten bij advertenties van travwizards.com op Social Media tegen 
    bescheiden kosten. Zodoende profiteert de deelnemer mee van de landelijke profilering en de 
    professionele uitstraling van het platform. 
*  De mogelijkheid om gratis gebruik te maken van het plaatsen van blogs op travwizards.com. *  De mogelijkheid om gratis gebruik te maken van het plaatsen van blogs op travwizards.com. 
*  Travwizards.com voorziet ook in een gecontroleerd reviewsysteem



Travwizards.com voor de expert... 
Wie kan zich als deelnemer aanmelden?

• Reisaanbieders die beschikken over een erkende garantieregeling 
  voor reisgelden. 
• Informatieleveranciers met inspirerend en origineel aanbod.

Het concept van travwizards.com is eenvoudig: 

“Een zéér toegankelijk consumentenplatform dat bezoekers in slechts enkele muisklikken in contact 
brengt met originele reisideeën”. 

Deelname is zeer laagdrempelig gehouden omdat de kwaliteit van het aanbod en de presentatie Deelname is zeer laagdrempelig gehouden omdat de kwaliteit van het aanbod en de presentatie 
bij travwizards.com voorop staat. 

Iedereen met écht een bijzonder en verrassend reisaanbod is in principe welkom op travwizards.com. 
Grote en kleine reisorganisatoren, specialisten informatieleveranciers, zelfstandige reisadviseurs, 
lokale bestemmingsspecialisten etc. 

Er is zelfs een speciale module voor verkeersbureaus.



Travwizards 
als een eigen stand-alone “White label” 

Travwizards stelt voor grotere organisaties, zoals landelijk opererende touroperators, verkeersbureaus
e.d., een stand-alone “White label” van haar systeem ter beschikking.
De gehele infrastructuur van het platform, inclusief de backoffice en de selectiecriteria, wordt dan 
volledig in de eigen huisstijl als zelfstandig en autonoom draaiend platform verzorgd.
Desgewenst kan de hosting, het up-to-date houden van de software of zelfs het volledige beheer van 
de cockpit aan Travwizards overgelaten worden.

Door de flexibele opbouw van de software  kan het “aanbod op maat” in zeer korte tijdsduur Door de flexibele opbouw van de software  kan het “aanbod op maat” in zeer korte tijdsduur 
gerealiseerd worden. Het is natuurlijk ook mogelijk om de applicatie fasegewijs te vullen.
Omdat alle medewerkers binnen een vast stramien hun content zélf invoeren (onder toezicht van de 
centrale cockpit), is de inrichting van het white label  in korte tijd te verzorgen.
Iedere medewerker kan vervolgens zijn eigen content beheren, foto´s uploaden, blogs plaatsen etc., 
terwijl de centrale cockpit toezicht houdt op alle handelingen.

Als een bezoeker aan dit autonoom functionerend platform op  een locatiepin klikt, komt hij direct in 
contact met een reisexpert: Dit is een medewerker/expert die door de organisatie aan dit reisproduct contact met een reisexpert: Dit is een medewerker/expert die door de organisatie aan dit reisproduct 
gekoppeld is.
De organisatie kan daarmee zijn volledig geïntegreerde aanbod aan het publiek presenteren en 
de door de bezoeker gekozen selectiecriteria routeren naar bepaalde experts of afdelingen binnen zijn 
organisatie. Je zou het voor de bezoeker de perfecte integratie van alle producten kunnen noemen, 
terwijl het systeem zorgt dat hij altijd bij de juiste medewerker/expert terecht komt.
 



Bij travwizards.com staat kwaliteit voorop… 

• Travwizards.com stelt eisen aan de kwaliteit van het aanbod. 
• Een centrale cockpit houdt toezicht op alle activiteiten die op het 
   platform plaatsvinden. 

Travwizards.com stelt eisen aan het aanbod en de presentatie van de deelnemers. 
Een deelnemer wordt beschermd doordat travwizards.com met een professionele blik kijkt naar alle 
publicaties. De content van het platform en de kwaliteit is namelijk maatgevend voor het succes van 
travwizards.com. Met een goed en uniek aanbod versterken de deelnemers elkaar en is er sprake van een travwizards.com. Met een goed en uniek aanbod versterken de deelnemers elkaar en is er sprake van een 
exclusief informatieplatform.

Een bijzonder aanbod of reisidee van de expert is “de poort” naar zijn totaalaanbod.

Door de selectiecriteria die de bezoeker zélf invult, wordt deze héél gericht naar het aanbod gestuurd 
waar hij naar op zoek is. De deelnemer krijgt hierdoor heel gericht te maken met de juiste doelgroep. 
Travwizards.com zorgt voor de eerste ontmoeting, daarna is het aan de deelnemer zélf om dat 
contact verder uit te bouwen.

Het aanbod kan zowel een origineel reisidee zijn (bijvoorbeeld bergbeklimmen of diepzeeduiken), maarHet aanbod kan zowel een origineel reisidee zijn (bijvoorbeeld bergbeklimmen of diepzeeduiken), maar
kan ook een bestemming zijn. Het is de bedoeling dat de kwaliteit van het aanbod zodanig is, dat de 
bezoeker als het ware verbaasd en verrast wordt.  Een inspirerend en origineel aanbod zal de bezoeker 
vervolgens naar de website of het contact met de deelnemer verleiden.

Wanneer een overeenkomst tot stand komt tussen bezoeker en expert, moet de expert een 
voorziening getroffen hebben voor de garantstelling van de reisgelden middels een erkende 
garantieregeling. Travwizards.com selecteert bij de aanstelling van een reisaanbieder op aansluiting bij 
een van de wettelijk erkende garantieregelingen.een van de wettelijk erkende garantieregelingen.



Travwizards.com zet de expert in de schijnwerpers 

• Het bijzondere aanbod van de expert wordt in de etalage gezet. 
• De bedrijfsgegevens, de bereikbaarheid en de ervaring worden in een 
   vaste lay-out gepresenteerd aan de bezoeker.  
• Beheer 24/7 door de expert zélf van zijn presentatie.
• De expert hoeft niet te beschikken over bijzondere technische 
   vaardigheden.

Uitgangspunt is het bijzondere aanbod...Uitgangspunt is het bijzondere aanbod...

Dit is de poort naar de expert; zoals de visie, de website en het totaalaanbod.  
Alle bedrijfsgegevens, bereikbaarheid, specialisme en ervaring van de deelnemer worden in een 
uniforme lay-out gepresenteerd.

Beelden spreken het meest

De expert levert travwizards.com hoogwaardig fotomateriaal* aan. 
De presentatie moet er professioneel en uitnodigend uitzien. 
Travwizards.com doet de rest.Travwizards.com doet de rest.

 

* Aanbevolen resolutie: 

Foto hoofdpagina 1920 x 1080 pt.    
Foto deelnemer 170 x 170 pt.    
Foto’s bestemming/ special 1280 x 800 pt.

Alle op travwizards.com geplaatste content moet vrij van rechten zijn!
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Dit is de poort naar de expert; zoals de visie, de website en het totaalaanbod.  
Alle bedrijfsgegevens, bereikbaarheid, specialisme en ervaring van de deelnemer worden in een 
uniforme lay-out gepresenteerd.

Beelden spreken het meest

De expert levert travwizards.com hoogwaardig fotomateriaal* aan. 
De presentatie moet er professioneel en uitnodigend uitzien. 
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* Aanbevolen resolutie: 

Foto hoofdpagina 1920 x 1080 pt.    
Foto deelnemer 170 x 170 pt.    
Foto’s bestemming/ special 1280 x 800 pt.

Alle op travwizards.com geplaatste content moet vrij van rechten zijn!
 De expert op travwizards.com kent de meest bijzondere plaatsen om te 

bezoeken en te verblijven en de meest bijzondere plekken om te eten.
De travwizards.com-specialist kent namelijk de bestemming als geen 
ander.



Travwizards.com is persoonlijk 
de expert is de mens achter het specialisme….

Naam van de expert: De naam van de expert 
en het specialisme waar hij voor staat.
Persoonlijke informatie:  Geslacht, de leeftijd 
en nationaliteit van de expert.
Contactinformatie: De expert geeft zélf aan
op welke wijze bezoekers met hem in contact
kunnen treden. Dit kunnen bijvoorbeeld kunnen treden. Dit kunnen bijvoorbeeld 
e-mail, telefoon, facebook of andere 
Social Media zijn. De bezoeker kan zich ook eerst 
oriënteren op de website van de specialist. 
Hiermee kan de bezoeker direct naar het contact- 
formulier van de expert gaan. 
Bereikbaarheid: De openingstijden 
bereikbaarheidstijden van de expert. bereikbaarheidstijden van de expert. 
Hier kunnen ook uitzonderingen worden vermeld. 
Lid van: Bij welke organisatie, Garantiefonds 
en bij welke brancheverenigingen de 
deelnemer aangesloten is. 
Soort: Het aanbod waar de deelnemer in
gespecialiseerd is. Maximaal 6 reistypes.
Interesse:Interesse: de gewenste interesse waar 
de bezoeker op kan selecteren. In totaal kan 
de expert maximaal 4 interessegebieden 
opgeven.
Ervaring van de expert: Hiermee ondersteunt 
de deelnemer zijn expertise 
Recente reizen: Hiermee kan extra nadruk 
worden gelegd op de actualiteit van de informatieworden gelegd op de actualiteit van de informatie
Meest bijzondere reiservaringen: Hier kan de 
deelnemer verwijzen naar een andere 
interessante ervaring en op basis daarvan  
interesse kweken bij de bezoeker. 
Voorgenomen volgende reis: Dit accentueert
de ervaring en interesse van de expert.
 

Het profiel van de deelnemer



De presentatie van je aanbod locatie of type reis.

Titel De tekst die je hier invult, wordt de hoofdtitel van 
je presentatie. Deze hoofdtitel wordt verder precies 
overgenomen in de presentatie van je bestemming en in 
alle onderdelen van de portal.
Ondertitel:  De tekst die je hier invult, wordt de subtitel 
van je presentatie. Hier kun je een smaakmaker' 
toevoegen die uitnodigt om jouw bestemming verder te toevoegen die uitnodigt om jouw bestemming verder te 
gaan bezoeken
Afbeelding: Dit is de foto die als achtergrond dient op je 
presentatie op de website van Travelwizards.
Tekst: Deze tekst wordt getoond op de hoofdpresentatie 
van je bestemming  of type reis.
Expert op deze bestemming/reis omdat: 
Reden waarom je een expert bent.Reden waarom je een expert bent.
Soort: Vermeld hier het soort vakanties dat je aanbiedt. 
Dit luistert erg nauw omdat deze soort en vakanties niet 
alleen bij je profiel geplaatst worden, maar ook dat 
wanneer een bezoeker een bepaalde soort vakantie 
selecteert, ook jóuw selectie wordt meegenomen.
De bezoeker verwacht dus dat je dit soort vakantie ook 
daadwerkelijk kunt aanbieden.daadwerkelijk kunt aanbieden.
Mijn reistype: Soort reis zoals rondreis of de locatie van 
de besteming. Nieuw is de type reis in plaats van de 
locatie. Bij type reis zoals rondreis kunt je een route 
aangeven zoals de rondreis of de route van en cruise.
Afbeeldingen: De afbeeldingen van deze bestemming.
Afbeeldingen bepalen vaak de aantrekkelijkheid van je
aanbod. Je kunt meerdere afbeldingen plaatsen.aanbod. Je kunt meerdere afbeldingen plaatsen.
Pins Je kunt hier een locatienaam invullen waar je een pin 
wilt plaatsen. Het systeem ontkoppelt vervolgens een 
logische naam, echter deze moet je in het selectiebalkje 
nog even aanpassen aan de precieze naamgeving die je 
wilt hebben en die past bij je selectie. Bedoel je het land, 
een eiland, of een specifieke plaats ?

Het ingeven van de bestemming



Extra prominent in de spotlights….

• Gratis banners in de onderscheidende huisstijl van de deelnemer. 
• Meeliften op de landelijke advertenties van travwizards.com zoals op 
  Social Media, geselecteerde magazines en landelijke abri’s. 
• Diverse advertentiemogelijkheden op het platform zélf.
   
• Gratis banners in de eigen huisstijl: 
   Een deelnemer kan in zijn account kosteloos 3 type banners downloaden.   Een deelnemer kan in zijn account kosteloos 3 type banners downloaden.
   Deze banners worden kant en klaar in zijn eigen huisstijl.gepubliceerd en kunnen extern 
   met een link naar travwizards.com geplaatst worden. 
   Een meegeleverde code zorgt voor een directe verwijzing naar de profielpagina van de 
   deelnemer op travwizards.com.

• Meeliften op Social Media: 
  Travwizards.com adverteert op Social Media samen met haar deelnemers.   
  Voor een bescheiden vergoeding kan het speciale aanbod van een deelnemer in de etalage worden   Voor een bescheiden vergoeding kan het speciale aanbod van een deelnemer in de etalage worden 
  gezet. Deze presentatie verwijst naar de persoonlijke pagina van deze deelnemer.
• Een deelnemer kan ook op het platform zélf adverteren. 
  Om een goede verhouding tussen informatie en advertenties te waarborgen, worden het aantal 
  advertenties beperkt gehouden



Die speciale plek of bijzondere belevenis waar een expert uniek in is, 
blijkt de toegevoegde waarde te zijn waar de consument naar op zoek is. 
Dat verrassende aanbod is “de poort” naar zijn expertise, specialisme en 
vakmanschap. Dát is precies wat travwizards biedt en waarmee de 
expert van de toekomst zich weet te onderscheiden.



informatiebrochurehet succes van 
een werelddekkend travelplatform

een consumentenplatform met bijzonder aanbod van reisexperts


