
Voor wie?
• Ondernemers uit de toeristische sector – van hotels tot attracties of musea – die 
 meer Chinese bezoekers willen trekken, zowel individuele toeristen als groepen 
• Nederlandse gemeenten en overheidsorganisaties die hun regio zo goed mogelijk 
	 willen	profileren	aan	de	individuele	Chinese	reiziger

Waarom Match with China?
Match with China is een samenwerking tussen Inge Jansen en Monique Groeneveld, experts op 
het gebied van China en toerisme. Wij hebben veel kennis over zowel Chinees toerisme naar 
Europa als over Nederlands toerisme naar China. Samen bieden wij een sterke combinatie van 
gedegen en up-to-date kennis over de Chinese toeristische sector, een uitgebreid netwerk en 
een uitstekende beheersing van de Chinese taal. Bovendien werken wij afwisselend in 
Nederland en China en bieden dus ook permanente aanwezigheid in China.

Hoe kan Match with China u van dienst zijn?
Door onze uitgebreide kennis van de Chinese toeristische markt, kunnen wij een passend 
pakket diensten voor u samenstellen, waarbij wij u kunnen bijstaan in het hele proces: van de 
eerste verkenning tot aan het betreden en bewerken van de Chinese markt. Ons pakket van 
diensten vullen elkaar aan, maar zijn ook los van elkaar inzetbaar. Zo bieden wij bijvoorbeeld 
inspiratiesessies en presentaties Chinese cultuur aan, bieden taalondersteuning en kunnen u 
adviseren bij het formuleren van een beleidsplan. Voorafgaand aan het beleidsplan kunnen wij 
een marktonderzoek voor u uitvoeren. In samenspraak met u stellen we een concreet plan van 
aanpak samen, inclusief activiteiten in Nederland én in China.
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De Chinese herkomstmarkt biedt veel kansen 

voor het Nederlandse toeristische 

bedrijfsleven. Uw kansen nemen toe als u 

deze herkomstmarkt begrijpt, zodat u weet 

hoe in te spelen op de behoeften van Chinese 

bezoekers en hen in uw product weet te 

interesseren. Match with China ondersteunt u 

hierbij door buiten de gebruikelijke kaders te 

denken, en biedt dienstverlening aan in 

Nederland én in China.

Bent u klaar voor de chinese toerist? 



In Nederland

Informatie
• Presentatie Chinese cultuur
• Inspiratiesessie ‘Bent u klaar voor de Chinese toerist’
• In-company training of open workshop 

Taal
• Taaltraining voor personeel dat contact heeft met Chinese bezoekers 
 (eventueel in combinatie met de presentatie ‘Chinese cultuur’)
•	 Taalondersteuning:	vertalen	van	flyers,	audioproducten	en	ander	
 promotiemateriaal in het Chinees, op een dusdanige wijze dat het past 
 bij de Chinese cultuur (lokaliseren)

Marktentree en expansie
•	 Marktonderzoek,	gericht	op	specifieke	groepen,	attracties	of	activiteiten
•	 Marketingstrategie	en	branding,	zowel	offline	als	online
• Meet & Greet met Chinese touroperators in Nederland 
•	 Ondersteuning	bij	het	verkrijgen	van	het	Chinese	Welcome-certificaat

In China

• Vertegenwoordiging op Chinese beurzen en promotie-events
• Organisatie van evenementen in China, bijv. tijdens de Dutch Days; 
	 aansluiten	bij	de	Nederlandse	ambassade	en	Business	Support	Offices	(NBSO)
• Coördinatie mediacampagne in China, inclusief lokaal weibo- en 
 wechat-account en wechat microsite
• Jaarlijkse inspiratiereis
• Permanente vertegenwoordiging in China, altijd aanspreekbaar

Wist u dat 2018 het 

EU-China Tourism 

Year is, met veel 

aandacht voor 

Chinees toerisme 

naar Europa?

“We are very content. 

It is clear, condensed 

and enlightening, 

just as asked for. 

Thank you very 

much!”

Ina Feist van Delius 

Klasing Verlag over het 

Match with China 

marktrapport ‘Cycling 

and sailing in China’, 

december 2016
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