“Ja Ik Wil!!!”
Trends:
• Het Agrotoerisme is succesvol van start gegaan, maar stagneert. Er is behoefte aan
nieuwe mogelijkheden voor agrariërs om een doorstart te geven aan hun carrière.
Een doorstart die eerdere investeringen alsnog hun geld op laten brengen.
• Themabruiloften, weekendbruiloften, Originele Bruiloften, Eco-wedding
Deze twee trends kunnen in één concept worden samengevoegd, en daarmee de vraag van
verloofde koppels en ondernemende en gastvrije agrariërs beantwoorden:

EEN BRUILOFT OP DE BOERDERIJ!!

Inhoudsopgave Concept:
Onderdeel 1:
− Mijn visie op Agrotoerisme
− Agrotoerisme in het buitenland
− Vergelijkbare branches
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− Doelgroep
− Behoeften en trends
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p.
p.
p.

ONDERDEEL I
Mijn visie op Agrotoerisme
Agrotoerisme is een slimme oplossing op de huidige ontwikkelingen in Nederland. Het wordt
lastiger om als boer of tuinder een goed inkomen te realiseren. Argrotoerisme biedt nieuwe
kansen. Daarnaast biedt agrotoerisme mensen de kans kennis te maken met de natuuur,
met de oorsprong van hun voedsel. De urbanisatie heeft ertoe geleid dat mensen niet
logischer wijs zien hoe en waar hun eten groeit, wat ermee gebeurd voordat het in de
supermarkt belandt. Bovendien is de huidige consument meer en meer geïnteresseerd in
wat er is gebeurt met het eten voordat het op het bord beland. De interesse voor
consumentenprogramma’s getuigd hiervan. Het is echter belangrijk te blijven vernieuwen,
en kijken waar de maatschappij behoefte aan heeft. Deze battle is daarvoor een
buitengewoon slim idee om aan nieuwe of vernieuwde ideeën te komen.
Agrotoerisme in het buitenland
Ook buiten Nederland realiseren agrariërs extra inkomsten middels agrotoerisme. In
Griekenland bijvoorbeeld worden tripjes georganiseerd naar olijvenboerderijen. Dit biedt
een activiteit tijdens de vakantie.
ONDERDEEL II
Doelgroep
Dit concept richt zich verloofden, die een bruiloft willen die niet is zoals elke andere bruiloft.
Zij willen een bijzondere, originele dag, zonder zorgen over dat gasten nog ver terug moeten
reizen. De agrariër kan zelf kiezen of hij/zij richt op mensen die een bovengemiddeld,
gemiddeld of beneden gemiddeld bedrag gereserveerd hebben voor hun bruiloft. Dit
concept heeft hiervoor geen beperkingen. Dit concept richt op verloofden in heel Nederland,
maar ook daarbuiten.
Behoeften en trends
De bruiloft markt laat verschillende trends zien:
- Weekend bruiloft
- Trouwen in het buitenland
- Verrassingsbruiloft
- Eco-wedding
http://www.theperfectwedding.nl/trouwen_trends.html

De moderne verloofden willen een originele bruiloft. Echter, hier hangt vaak een
kostenplaatje aan, waardoor deze droom niet altijd gerealiseerd kan worden. Agrotoerisme
kan hier een antwoord op bieden. Een bruiloft weekend die voldoet aan de wensen van het
bruidspaar.

Het concept
Agrariërs die beschikken over een grote overdekte ruimte bieden deze aan als ruimte voor
een bruiloft. De gehele bruiloft (uiteraard behalve de kerkelijke zegening) vindt plaats op de
boerderij; de wettelijke trouw, een lunch, receptie, diner en avondfeest. Gasten komen vaak
uit verschillende plaatsen in het land. Door alle gasten een overnachting te bieden, met een
suite voor het bruidspaar hoeft niemand zich zorgen te maken over vervoer terug. De
bruiloft wordt een geweldige belevenis. De agrariër kan het concept naar zijn wensen
uitvoeren. Hij/zij kan er een meer chique entourage van maken, of juist dichter bij het
agrarische leven blijven. Afhankelijk van de wensen van het bruidspaar worden details van
het agrarische leven in de bruiloft verwerkt.
De initiële kosten voor dit concept zijn relatief laag. Veel kan door cateraars tijdelijk geleverd
worden. Een mobiele keuken en bar, dansvloer, servies en medewerkers. Deze kosten
kunnen doorberekend worden, waardoor de vaste kosten laag zijn. Dit maakt het relatief
gemakkelijk om met dit concept te starten.
Het overnachten kan in campingvorm, met een suite-tent voor het bruidspaar. Tijdens een
gezamenlijk ontbijt kan nog worden nagesproken over de geweldige dag en avond.

