
U heeft een website
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Persoonlijk contact 
is belangrijk.

Onderhoud heeft een 
hogere prioriteit dan 
contact met de gast.

Onze bezoekers 
zijn tussen de 
0 - 75 jaar.

We willen graag  
groener en efficiënt 
werken. 

We hebben weinig 
tijd over voor nieuwe 
dingen. 

Onze gasten hebben 
vaak dezelfde 
vragen.
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Blije gast

Groener

Efficiënt

Er zijn betere tools dan 
GuestCompass, zoals: een 
website, email, papier of 
een app.

Dit is ook belangrijk. 
Als alles af is, helpen wij 
graag om uw klant weer op 
de radar te zetten.

Geen probleem, de grootste 
groei in mobiel gebruik is in 
de leeftijdscategorie 75 en 
hoger.

Ok, doe het 
dan voor de 
kostenbe-
sparing.

U gebruikt zeker al 
GuestCompass.

-€

Welke GuestCompass kiest u? 

“Sorry, we zijn te druk.”

“Blah blah
blah”



GuestCompass beursaanbod*

PremiumWelkom

vakbeurs.guestcompass.nl

* Deze aanbieding houdt in dat er geen setup fee wordt betaald en is geldig tot 
 31 december 2019 voor vakantieparken en campings

Zijn er veel faciliteiten op de 
locatie; zoals een zwembad, 
indoor speeltuin, restaurant, 

winkel, midget golf, etc. Dan past 
de Premium het beste. 

 

Functionaliteit:

• GuestCompass Large  

+
• YouTube integratie

• Reserverings -en 

bestelformulieren

• Animatieprogramma op dag  

of weekschema

• Uitgebreid overzicht van alle 

faciliteiten en openingstijden

• Optioneel: mobile entry 

Deze optie is geschikt voor 
een locatie met minder dan 50 
staanplaatsen en geen vaste 

accommodaties.

Functionaliteit:

• Wie is wie; maak online 

persoonlijk contact

• Wanneer gebeurt wat op  

het park

• Wat gebeurt er in de  

omgeving

• Bestelformulier

• Buienradar integratie

Wanneer er naast staanplaatsen 
ook vaste accommodaties zijn dan 

is deze optie perfect. 

Functionaliteit:

• GuestCompass Welkom  

+
• Extra pagina’s

• Digitale handleidingen 

• Dynamische infomap

• Reparatieverzoek formulier

• Whatsapp/ chat/messenger 

integratie

• Fast check-out (indien  

koppeling met PMS)

Large

VAN €1285 VOOR

€690
PER JAAR

VAN €600 VOOR

€450
PER JAAR

VAN €2.095 VOOR

€1.200
PER JAAR
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START NU

www.guestcompass.nl

BEL
+31 (0)85 210 09 99

E-MAIL
info@guestcompass.nl

KANTOOR
Oudeweg 147, 2031 CC  Haarlem, Nederland

Open 
brievenbus

Voorbeelden
GuestCompass


