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“The hospitality market is becoming increasingly
crowded, especially as travel services like Airbnb
grab more share. Content marketing, if done well,
is a way that brands can stand out and illustrate
their uniqueness to potential customers.”
- Alison McCarthy, Content Editor and Strategist at SkiftX

Nauw en frequent contact met
de merkeigenaar is essentieel
om een krachtig, eerlijk en
effectief merkverhaal te creëren.

INSPIRATION
We streven ernaar om elke dag
geïnspireerd te zijn. Oren en
ogen open, regelmatig nieuwe
plaatsen bezoeken.

QUALITY FIRST
Kwaliteit is uiterst belangrijk voor
ons. Zowel in wat we creëren als
in onze communicatie naar u, de
klant, en uw publiek.
Tremento is een communicatie ontwerp bureau dat specifiek voor de
horeca werkt. Wij creëren strategieën en content voor hotels, hostels,
restaurants, cafés, bars en soortgelijke ondernemingen. Diensten
variëren van het opbouwen van een merk (het identificeren van de
doelen en persoonlijkheid, het ontwerpen van een logo en richtlijnen
voor visuele uitingen, et cetera) tot de daadwerkelijke content,
communicatie en het onderhoud van social media.
Elk project begint met strategisch denken. Een merk kan niet
functioneren zonder te weten welke boodschap het wil communiceren.
Tremento heeft een effectieve en doelkrachtige methode ontwikkeld om
erachter te komen waar uw merk precies voor staat. Dit model wordt
‘The Core’ genoemd. We gebruiken dit model in onze strategie-workshop
om, samen met de eigenaar van het merk, een sterke basis te leggen
voor content, ontwerp en communicatie.
Vervolgens gebruiken we een brainstorm model met de naam ‘Spark,
Foster, Move’ om relevante en interessante content-ideeën voor het
specifieke merk te bedenken.
Wij werken samen met mensen die onze overtuigingen delen. We
houden van gastvrijheid. We houden ervan om creatief bezig te zijn
voor merken die hun gasten bijzondere ervaringen bieden. Tremento’s
klanten zijn uniek en hebben een verhaal te vertellen. Wij helpen
dat verhaal vorm te geven en het te vertalen naar communicatie die
aanslaat bij de gewenste doelgroep.
Wij creëren en communiceren verhalen in en rondom hospitality.
Van merk tot persoon.
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TEAM WORK

D IE NST E N

STRATEGIE
Het is het tijdperk van content. Maar content
is niet eenvoudig: de winnende merken zijn
degenen met een strategie. Tremento biedt u
een 1-daagse workshop om uw strategie vast te
stellen. Deze workshop kan worden opgevolgd
met social media management óf een 1-daagse
DIY-content, waarin u leert uw strategie zelf om
te zetten naar content.

CONTENT
Zodra uw strategie is bedacht, is het tijd voor
content. Wanneer we besluiten om samen te
werken op dit gebied, kunt u erop vertrouwen
dat Tremento zal zorgen voor effectieve en
visueel aantrekkelijke content. Voor uw sociale
mediakanalen, offline communicatie, website
enzovoort. Fotografie, video en grafische
vormgeving. Alles perfect afgestemd op uw
strategie.

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
Het managen van een horecamerk is al moeilijk
genoeg. Je moet zoveel ballen tegelijkertijd in
de lucht houden. Hoe ga je content creëren,
publiceren en verspreiden, terwijl je al zo druk
bent met werken? Dat is waar wij binnenkomen.
Laat Tremento uw social media managen. We
zorgen voor zowel de creatie als publicatie van
uw content en rapporteren regelmatig over ons
succes. We analyseren wat het beste werkt en
optimaliseren zo maandelijks onze resultaten.
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D IE NST E N

WEBDESIGN
Je kunt niet zonder een website, vooral niet als
een hospitality merk. Uw klanten zijn online en
u moet er zijn om hun vragen te beantwoorden.
Een goede website motiveert een bezoek en
beantwoord mogelijke vragen op een eenvoudige
en duidelijke manier. De belangrijkste regel?
Effectief ontwerp dat uw merk goed vertaalt.

BRANDING
Nieuw op de markt of op zoek naar een
opknapbeurt? Tremento is er voor je. Door
eerst uw strategie vast te stellen, kunnen we
goed bepalen hoe uw visuele identiteit eruit
zou moeten zien. Dit maakt het mogelijk om
een merkstijl te ontwerpen die uw merk perfect
vertaalt. Wat we verstaan onder branding? Een
logo, nieuwsbrief, menu, visitekaartjes & meer.

OVERIGE DIENSTEN
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Tremento biedt meer services dan hier vermeld.
Twijfelt u of we iets voor u kunnen betekenen of
niet? Vraag het ons dan. We zullen altijd ons best
doen. Vanaf nul beginnen of een geheel nieuwe
weg inslaan? We doen beiden graag. Samen.
We bieden ook verschillende vaste partnership
pakketten aan waaruit u kunt kiezen. Deze
gaan over strategie, content en social media
management en staan vermeld op de volgende
pagina’s.

PART N ERSHIP PAC K AG E S

DE START: STRATEGIE

€650,-

Nooit een strategie voor de communicatie van uw merk opzetten? Dan is
dit het moment. Tijdens de 1-daagse workshop van Tremento leggen we
de basis voor alle communicatie- en toekomstige content. Niets is waardevoller dan een goede strategie.
Deze workshop is een verplicht onderdeel van elk pakket. De strategie zorgt
ervoor dat we effectief en krachtig te werk kunnen gaan en is dus essentieel.

1. BASIC
Elke 6 weken nieuwe foto’s én een content kalender waarop je ziet wat
er gaat komen. Met het basic pakket wordt je online zichtbaar en zorg je
ervoor dat jouw volgers weten dat je bestaat. Wanneer ze op het profiel van
je merk kijken, zien ze dat de foto’s up to date zijn en recentelijk gemaakt.
De content is creatief en past volledig bij het merk. Tremento zorgt voor
jouw aanwezigheid, zowel op Instagram als op Facebook.

2. LET’S GO
Elke maand nieuwe, frisse content. Naast foto’s worden er videos en
grafische templates/plaatjes (speciaal voor jouw merk) gemaakt. Deze
mix van posts zorgt voor de nodige diversiteit in content. Aan het begin
van elke 4 weken ontvang je een duidelijk overzicht van wat er geplaatst
gaat worden. De content wordt daarnaast elke maand geanalyseerd en
geoptimaliseerd: wat werkt wel, wat werkt niet en wat kan er beter?

3. ALL-IN
Wil je écht groeien, dan kost dat veel tijd en moeite. Online aanwezigheid
is één. Maar de interactie met je publiek, het uitnodigen van bloggers en
influencers en het regelmatig plaatsen van Instagram stories? Dat is een
ander verhaal.
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Met het all-in pakket tillen we jouw merk écht naar het volgende ‘level’.
Van een sterke strategie, naar creatieve en veelzijdige content, interactie
onderhoud én influencer marketing. We gaan er helemaal voor. Kers op
de taart? Een promotiefilmpje van jouw zaak, die de bloggers en pers weer
mooi kunnen delen.

€375,per maand

€400,per maand

€450,per maand
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Basic

Let’s Go

All-In

Strategie Workshop
(kosten: eenmalig €650 excl. BTW)

√

√

√

Gids waarin richtlijnen voor de visuele stijl van
het merk staan vastgelegd

x

√

√

Maandelijkse photo/video-shoot

Alleen
fotografie

√

√

Maandelijkse content kalender

Eens per 6
weken

√

√

Instagram posts

3 per week

5 per week

5 per week

Facebook posts

2 per week

3 per week

3 per week

Grafisch ontwerp voor Instagram/Facebook
posts en Instagram Stories

x

√

√

Interaction management: bijhouden van
comments en likes, actief reageren

x

√

√

Instagram Stories: plaatsen van stories,
reposten van content van gasten

x

x

√

Influencer marketing: vinden van de juiste
influencers, uitnodigen + onderhouden
communicatie

x

x

√

Maandelijkse social media analyse

Eens per 6
weken

√

√

Promotie video van circa 30 seconden

x

x

√

Prijzen zijn excl. 21% BTW

ALL ABOUT

THE WORKSHOP
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“To stand out among the
big brands the little ones
must up the quality and
strategic planning for
their content or become
obsolete.”
“The smaller brands need to find creative
solutions to market through informative
and entertaining content. Just because the
budgets are smaller doesn’t mean the quality
of the content and the strategy behind it can
be any less impactful, Content IS marketing in
today’s small hospitality brand arena.”

- Justin Seeley
Director of Digital Experience and Creative Content
at The Agency at Marriott Worldwide Vacations

De strategieworkshop bestaat
uit twee delen. Het eerste deel
wordt ‘The Core’ genoemd.
Hier bepalen we 7 belangrijke
eigenschappen van uw merk.
Deze worden hieronder in
meer detail beschreven.
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THE PURPOSE

Het tweede deel wordt ‘Spark,
Foster, Move’ genoemd. Hier
nemen we de gecreëerde
strategie en ontwikkelen we
ideeën voor online ontent. Deze
zullen, dankzij het model, 100%
gebaseerd zijn op de strategie.

02

YO U R VA LU E S

T HE CO RE

03

TA R G E T AU D I E N C E

What is your why?

The things you stand for

For who do you exist?

Het eerste onderdeel gaat over
het doel van je merk. Welk
probleem in de hospitality los
jij op, of op welk (intrinsiek)
verlangen reageer je?

Wat wil je altijd, no matter
what, leveren met je merk?
Klanten die dezelfde waarden
delen, zullen eerder trouw
blijven en kunnen zelfs
merkambassadeurs worden.

Een strategie kan alleen
succesvol zijn wanneer wij
uw doelgroep kennen. Het
definiëren hiervan is essentieel.
Wiens probleem los je op of op
wiens wens reageer jij?
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P RO D U C T

05

UNIQUE SELLING
POINT

06

M E S SAG E

Beyond tangible

What sets you apart?

The story you tell

In dit deel van de workshop
duiken we diep in uw product/
diensten en definiëren de
onderliggende motieven. Zo
komen we beter te weten wat u
wil betekenen voor de klant en
wat we moeten communiceren.

Het definiëren van uw ‘unique
selling point’ is een ander
belangrijk onderdeel van de
workshop. Wees niet bang: je
hoeft het wiel niet opnieuw uit
te vinden om op te vallen. Uw
USP is wat u onderscheidt van
de concurrentie in uw regio.

Uw merk bestaat uit meer
dan één ding. Het verhaal dat
u vertelt, moet echter niet
te ingewikkeld zijn. Daarom
stellen we een aantal berichten
samen die uw merk vertalen
naar één allesomvattend,
samenhangend verhaal.
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PERSONALITY

Your style and voice
Dit is het laatste deel van
de strategieworkshop. Om
er zeker van te zijn dat uw
verhaal overkomt zoals u
dat wilt, moeten we uw merk
karakteriseren. Wat is je stijl, je
uiterlijk en tone-of-voice?
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S PARK , FO S T E R
M OVE

01

02

03

Het Spark, Foster, Movemodel combineert kennis uit
verschillende gebieden van
marketing. Om nieuwe gasten
te krijgen, moeten we eerst
hun aandacht trekken. We
moeten hun interesse wekken.
Dit gebeurt met ‘Spark’-content.
Een perfect voorbeeld zou foto
01 hierboven zijn.
De volgende vorm van content
is Foster. Hier proberen we

die eerste vonk van interesse
te vergroten. We geven
de (potentiële) klant meer
informatie over het merk zodat
ze zich meer betrokken voelen.
Zoals het delen van informatie
over de werknemers (foto 2).
De laatste soort content is
‘Move’. Deze vorm is bedoeld
om mensen over de drempel
te duwen en eventuele
laatste twijfels weg te nemen.

Een goed voorbeeld is een
lunchdeal (zoals foto 3), happy
hour, maandelijkse specials,
etc.
Gaat u een partnership aan
met Tremento? Dan is dit dus
hoe de content wordt bedacht.
Alle content wordt gebaseerd
op de uitkomsten van de
strategie workshop en het
Spark, Foster, Move-model.

K L ANT E N FE E D BAC K

LU C A S P EC H E M I E L
Eigenaar van sushi bar Satori

De manier waarop we de strategie hebben
opgezet, was heel dynamisch. Het proces
voelde natuurlijk aan. Werken met jou was
geweldig. Makkelijk om elkaar te begrijpen, goede
communicatie.

N I K K I B L A R D AG U I L A R
Eigenaar van healthy food bar KULA

De strategie die in de workshop werd gecreëerd,
is een exacte weergave van de resultaten van ons
gesprek. De strategie die is gecreëerd, zal ons
helpen de interactie met klanten te verbeteren en
content te creëren op basis van onze strategie. Ik
kan Tremento niet vaak genoeg bedanken.

C L AU D I A P É R E Z
Eigenaar van restaurant Sobremesa

De workshop was het beste wat Sobremesa had
kunnen overkomen. Vóór de workshop wist ik niet
echt wat ik Sobremesa wilde laten zijn. Tremento
deed me de ware identiteit van Sobremesa inzien.
Tremento creëert iets dat elk restaurant in de
horeca nodig heeft: een duidelijke boodschap, een
concept. Er is geen andere manier om te slagen.
Het is essentieel voor succes. Enorm bedankt.
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P O RT FO LIO

WWW.T RE ME NTO.CO M/ P O RT FO LIO

“LOVE THE PHOTOS.
THEY REPRESENT THE
STYLE WE WANT TO
DISPLAY. THANK YOU”
- Benjamin,
owner of Mad & Kaffe
Copenhagen

Fotografie is tegenwoordig een essentieel onderdeel van
content. Vooral in hospitality. Als hotel, restaurant of café
wilt u klanten binnen trekken met verrukkelijke foto’s
van uw eten en drinken. En als hotel of hostel wilt u dat
potentiële klanten wensen dat ze al bij u waren.
Tremento is gespecialiseerd in fotografie voor hospitality.
Uw foto’s moeten de ervaring, die u aan gasten biedt,
verkopen. Hospitality fotografie gaat verder dan het
juiste licht en decor: het gaat om de sfeer, de mensen, de
omgeving. Het goede nieuws? Tremento weet hoe we dit
moeten doen.
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FAQs

Wat zijn de voordelen van werken met
Tremento in plaats van een ander bureau?
Tremento is een bureau voor communicatie en contentcreatie
gericht op de horeca en hospitality industrie. We begrijpen dat
een gastronomische ervaring of het bieden van accommodatie
iets anders is dan het verkopen van een nieuwe mode-trend.
Het vereist een andere, specifieke aanpak. En dat is waar wij ons
in specialiseren.

Wat is het juiste pakket voor ons?
Dit is volledig afhankelijk van uw merk, uw wensen en uw behoeften. De beste manier om erachter te komen welke services
u nodig heeft, is door eerst even kennis te maken. Vanzelfsprekend zijn hier geen kosten aan verbonden.

Waarom zouden wij onze social media
uitbesteden aan Tremento?
Als eigenaar van een hospitalitymerk moet u met talloze dingen
rekening houden. Social media vereist tijd, toewijding en kennis.
Na onze workshop zult u een sterke strategie en content
ideeën hebben. De echte truc is echter het goed en consistent
doorvoeren hiervan. Dat kunnen wij voor u doen.

Wat houdt content creatie in?
Dit hangt af van de content ideeën die we (samen) hebben gemaakt met het Spark, Foster, Move-model. Hoogstwaarschijnlijk
zal het fotografie, grafisch ontwerp en wat video omvatten. Maar
het kan ook verdergaan: recepten, blogposts, ledenkaarten en
meer. Dit wordt bepaald aan de hand van de workshop.

Hoeveel content wordt er gemaakt?
Dit verschild per pakket en project. De hoeveelheid content die
er wordt gemaakt, hangt af van uw strategie, de ideeën voor
content, uw doelgroep en uw budget. Soms wordt een pakket
uitgebreid, soms moeten er meer platformen worden ingezet.
We zullen de meest ideale situatie voor u en ons uitzoeken om
de best mogelijke resultaten te behalen.

2019
HOSPITALITY CONTENT CREATION

In case you’d like to read more about Tremento, please visit tremento.com where you’ll find everything about
the agency, can browse our portfolio and blog, and more. Follow us on Instagram: @trementohospitality.

