
INLEIDING
Radio + Center Parcs = extra boekingen  
Al sinds 2005 zijn de reclames van Center Parcs regelmatig te horen op de zenders 
die One Media Sales vertegenwoordigt. Naast de reguliere inzet van radio had Center Parcs 
vorig jaar nog een extra push nodig om de verhuur van cottages te stimuleren. We zijn 
met elkaar om de tafel gaan zitten hoe we in korte tijd een effectieve extra radiocampagne 
op konden zetten. Juist in die gevallen is het ideaal dat je bij ons binnen 5 dagen on-air kunt 
met een campagne.

CENTER PARCS & ONE MEDIA SALES
Doelgroep :   M/V 18 jaar en ouder
Middelen :   Radio en de online kanalen van Center Parcs

Achtergrond:
Center Parcs en One Media Sales zijn in 2013 een samenwerking aangegaan waarbij 
de combinatie is gemaakt tussen de inzet van reguliere campagnes en additionele 
radiocampagnes die er speciaal op gericht zijn een bepaalde periodes te promoten. 
Bij deze samenwerking hebben we ons succes gemeten aan de resultaten van 2012. 
Door een dalende markt is een gelijkblijvend aantal boekingen winst.

DOELSTELLING
De verhuur van de cottages op de parken van Center Parcs in specifieke periodes 
een extra boost geven.

INVULLING CAMPAGNES
Center Parcs en One Media Sales hebben gezamenlijk gekeken naar het juiste moment 
van deze additionele ondersteuning en op basis daarvan de creatieve invulling van 
de radiocommercials aangepast. Deze radiocommercial werd bij de 538Groep 
geproduceerd waardoor de lijnen kort bleven.

RESULTATEN
Door deze ervaring, die voor Center Parcs een succesvolle uitwerking had is radio  als 
flexibel en resultaatgericht medium naar voren gekomen. Omdat we alles in huis hebben, 
de zenders en de creatie, zijn we in staat om snel in te spelen op de actualiteit met een 
succesvol resultaat! Door deze flexibele inzet en de kracht van de commercials 
noteerde Center Parcs in de campagneperiodes een gemiddelde stijging van de verhuur 
van haar cottages van gemiddeld 25 procent!

QUOTE
“Een stijging van meer dan 25% jaar op jaar is voor een bepaalde periode van boekingen 
in een volwassen markt natuurlijk heel bijzonder. Wij hebben dit kunnen realiseren door 
samen met One Media Sales goed te kijken naar de periode van de promotie, intensiteit en 
de frequentie van de campagnes. De expertise binnen de teams, de flexibiliteit van werken 
en de korte lead time hebben ons enorm geholpen de acties succesvol te maken”

Roger Scheffer, Sales Director NL
Pierre et Vacances, Center Parcs, Sunparks


