
 

 

 



 

 

 
Atout France, Frans Bureau voor Toerisme 

Atout France heeft als taak bij te dragen aan de ontwikkeling van de toeristische industrie, de 

eerste Franse economische sector. 

 

Observatie en kennis van de markten 

De belangrijkste missie van Atout France is het bijhouden van een grondig en actueel overzicht 

en analyse van de internationale toeristische markt.   

Deze kennis van zowel vraag als aanbod stelt Atout France in staat om te beschikken over een 

zo compleet mogelijke visie over de positie van de toeristische markten en om belangrijke 

strategische koersen te bepalen, noodzakelijk voor de ontwikkeling van het Franse toerisme.  

 

Twee aanvullende taken   

 Ondersteuning bij de ontwikkeling:  

de expertise van Atout France draagt bij aan het vergroten van de concurrentiepositie van 

ondernemingen en aan de aantrekkelijkheid van de bestemmingen (Frans en internationaal). 

 Hulp bij de exploitatie:  

Atout France begeleidt 1100 partners, regionale en departementale VVV kantoren, VVV kantoren 

van grote steden en meer dan 800 particuliere ondernemingen in hun toeristische marketing- en 

promotiecampagnes in Frankrijk evenals in het buitenland. Jaarlijks worden meer dan 2000 

promotiecampagnes georganiseerd die gericht zijn op particulieren, reisprofessionals en pers. 

 

Een transversale taak: kwaliteitsmissie  

Atout France is verantwoordelijk voor specifieke taken gericht op de kwaliteitsverbetering van het 

aanbod. Dit betreft het classificeren van toeristische accommodaties, de registratie van spelers op 

de toeristische markt, evenals het volgen en promoten van labels als « Vignobles & 

Découvertes ». 

 

Een terrein van lokale, nationale en internationale interventie 

Atout France ontwikkelt haar missies in het buitenland dankzij een netwerk van 36 kantoren in 32 

landen. Deze unieke organisatie met meer dan 250 medewerkers zorgt ervoor dat Atout France 

de kennis van de internationale markten en klanten voortdurend kan blijven verdiepen, om 

hiermee zo goed mogelijk de promotiecampagnes van de partners te kunnen bepalen en 

uitvoeren.   

Dankzij deze grote deskundigheid is Atout France in staat om de professionals te begeleiden in 

alle fases van hun toeristische productie: van conceptie en ontwikkeling tot aan de exploitatie.  

Atout France werkt in een uniek en origineel partnerschapmodel samen met allerlei toeristische 

marktspelers, of het nu gaat om particuliere of institutionele ondernemingen of 

verenigingsorganen.  

 

Voor meer informatie: www.atout-france.fr of http://nl.rendezvousenfrance.com  

 

http://www.atout-france.fr/
http://nl.rendezvousenfrance.com/


 

 

 


