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 ATOUT FRANCE – FRANS BUREAU VOOR TOERISME
Atout France draagt bij aan de onwikkeling van het Franse toerisme en streeft deze
doelstelling na via verschillende missies:
OBSERVEREN EN ANALYSEREN VAN DE TOERISTISCHE MARKTEN
Atout France legt zich toe op het uitgebreid observeren en analyseren 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. Aan de hand hiervan kunnen strategische
plannen worden bepaald, die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het Franse
toerisme.
HET FRANSE TOERISTISCHE AANBOD VERSTERKEN EN COMMERCIALISEREN
Om de concurrentiepositie van bedrijven en de aantrekkelijkheid van de Franse
bestemmingen te vergroten, stelt Atout France expertise en kennis over de
ontwikkeling van toeristische producten beschikbaar aan partners.
Bij het begeleiden van partners worden kennis en competenties ingezet bij de
verschillende etappes van toeristische ontwikkeling (diagnostiek en strategische
positionering, ondersteuning bij marketing en digitalisering...), evenals bij
investeringsprojecten voor het creeëren en ontwikkelen van accommodaties,
faciliteiten of diensten. Dit voor zowel overheidsinstellingen als particuliere bedrijven.
Atout France ondersteunt circa 1200 partners en professionnals in de toeristische
sector (VVV-kantoren van regio’s en departementen, plaatselijke VVV-kantoren en
meer dan 800 particuliere bedrijven), bij campagnes op het gebied van marketing
en toeristische promotie in zowel Frankrijk als op internationaal vlak. Jaarlijks worden
er meer dan 2.800 campagnes gerealiseerd, verspreid over 70 markten.

DE KWALITEIT VAN DE DIENSTEN OPTIMALISEREN
Atout France is verantwoordelijk voor specifieke taken die gericht zijn op de
kwaliteitsverbetering van het toeristisch aanbod. Dit betreft de classificatie van
toeristische accommodaties, de registratie van spelers op de toeristische markt,
evenals de opvolging en promotie van kwaliteitslabels als “Vignobles &
Découvertes” voor het wijntoerisme.
INTERVENTIE OP LOKAAL, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL GEBIED
Atout France ontwikkelt haar missies in het buitenland met een netwerk van 33
kantoren in 30 landen. Het bereik strekt zich uit tot 78 markten, waarbij ook wordt
samengewerkt met de Franse Ambassades. Deze unieke structuur stelt Atout France
in staat om de kennis van de markten en internationale klanten continue te blijven
verdiepen. Hierdoor kunnen partners rekenen op een volledige ondersteuning bij
campagnes, te denken aan het cibleren en uitrollen van acties, vanaf het concept
tot aan de marketing en commercialisatie.
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