Hospitality Hype gevolg
van Experience Economy
De Experience Economy draait om de notie dat mensen niet enkel de inhoud van een product of service
belangrijk vinden, maar hier tevens een uitgesproken positief gevoel aan willen overhouden. Het gaat
niet langer over geld of bezit, maar over het hebben van een ervaring, aldus Sander de Meester van
D&B The Facility Group.

We zien het overal om ons heen gebeu
ren: de inzet van content marketing en
storytelling. Producten die veranderen in
diensten. Steeds meer producten worden
immers as-a-service aangeboden. En
daarmee wordt niet langer betaald voor
het product, maar voor de service die men
biedt. In de Experience Economy gaan wij
nog een stap verder. Klanten en consu
menten betalen voor het positieve gevoel
dat men overhoudt aan een product of
dienst. Vandaar ook dat uitsluitend goed
georganiseerde en in procedures en pro
cessen vastgelegde dienstverlening nooit
een hogere klantwaardering scoort dan
een 7 of 7,5. Pas wanneer emotie, écht
contact en beleving onderdeel zijn van de
hospitalitycultuur binnen een bedrijf
wordt een 8 of 9+ behaald.
Creëren van verbinding
Toekomstgerichte organisaties dienen
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toevoegen van waarde in de werkomge
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Minder business-time-lost

hospitality op een dusdanige wijze inzet

Betere en snellere service leidt tot minder
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