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Technologische ontwikkelingen hebben, vooral op internet, de economie de afgelopen jaren flink op z’n kop
gezet. Ook de toeristisch recreatieve sector heeft er mee te maken. In de december-editie van vakblad Recreatief

Totaal stonden technologie-ontwikkelingen centraal.
In de Tech-special van Recreatief Totaal komen twee deskundigen aan het woord die betogen dat je prima
kunt anticiperen op veranderingen, in plaats van te reageren op zaken die inmiddels al weer volop in
verandering zijn.
Jurjen de Vries is nauw betrokken bij nieuwe producten van Google en legt uit hoe je nu al je bedrijfsvoering
kunt inrichten om makkelijk aan te haken bij nieuwe kansen. (p.6) Denis Doeland stelt dat de festivalsector
inmiddels al zo afhankelijk is geworden van online en nieuwe techniek, dat het eigenlijk een technologiebedrijf
is geworden. Dat vraagt om een heel andere aanpak van je organisatie en verdienmodel. (p.9)
En verder in deze editie van Recreatief Totaal:
De Lessen van Karlds Erlebnisdorf (p.10). Een voorbeeld uit Berlijn van een aardbeienkweker die een nieuw
concept heeft ontwikkeld waarbij retail, attracties en horeca tot een succesvol nieuw belevingsconcept zijn
gesmeed. SuperJumpXL (p. 15) Alweer een verhaal van een goede mix aan concepten, waarbij het jumppark
inspeelt op een trend, met o.a. een grillrestaurant als verdienmodel. Het Panda-effect bij Ouwehands
Dierenpark (p.18) Glamping en vakantieparken; een goede match? (p.23) De Nederlandse recreatiesector in
2018 (p.26) De sectorspecialisten van Rabobank en ABN AMRO delen hun visie. Aandacht of achtervolgen blog door Bas Hoogland (p.29) Pretwerk Actueel (p.30) Innovatieve Attractie van Nederlandse bodem; de Farm
Fair Game Changer (p.39) Kleine verschuivingen in ANWB lijst met TOPcampings 2018 (p.40) Agenda (p.43)
Voorbeschoouwing op b2b event: Het Leukste Dagje uit (p. 47) Beursspecial Horecava (p.50) Beursspecial

Vakantiebeurs (p.56) Terugblik op de Recreatie Vakbeurs Hardenberg (p.60)
Link: Gratis online editie van Vakblad Recreatief Totaal, de Tech-special
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