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1. Die werklike aantal besoekers oorskry die 
teikengetal besoekers (meer mense besoek die 
attraksie as WAARVOOR daar beplan word )



Hoe kan dit behaal word ?

• Bepaal teikenmark (tipe toeris wat attraksie wil aanlok) en stel 
realistiese                                                                                                                  
besoekergetalle vas (aantal mense wat moontlik sou besoek)

• Besluit op prysingstrategie (hoeveel toegang jy gaan vra om steeds ‘n  
redelike wins te toon)

• Hou produk relevant tot die mark, deur nuwe dienste en aktiwiteite 
aan te bied

Wees innoverend  met die promosie van die produk. 



2.Herhaalde besoeke (mense moet meer as 1 
keer die attraksie WIL besoek) 



Hoe kan dit behaal word ?

• besienswaardighede moet vir besoekers redes gee om terug te keer, 
byvoorbeeld deur: 

• Werknemers moet uitstekende diens lewer 

• ’n beter waarde vir geld te verskaf 

• ’n verskeidenheid ervarings aan te bied 

• hulle geriewe te moderniseer 

• afslag aan besoekers te gee wat herhaaldelik besoek aflê 
(lojaliteitsprogram) 



3. Inkomste oorskry teikenbedrae (geld wat in 
kom is meer as die geskatte bedrag)



Hoe kan dit behaal word ?

• Vermeerder die getal besoekers by die besienswaardigheid 

• vermeerder die bedrag wat besoekers bestee terwyl hulle by die 
besienswaardigheid is duer kleinhandelitems en soeweniers verkoop 

• seisoenaliteit tee te werk deur aktiwiteite en spesiale     

gebeurtenisse, soos feeste, te organiseer om besoekers  buite seisoen te lok. 



4. Positiewe uitwerking op plaaslike 
gemeenskap (voordeel vir plaaslike gemeenskap)



• betrek die plaaslike gemeenskap by die beplanning en besluitneming  

• maatskaplike bewustheidsprogramme (awareness programs) instel 
waarby die plaaslike gemeenskappe sal baat 

• armoede verlig en misdaad bestry deur strategieë te ontwikkel, soos 
om indiensneming- en sakegeleenthede te skep 

• help om ’n gevoel van gemeenskapstrots te skep deur die waardes en 
identiteit van die gemeenskap te beskerm 

• die leefstyl van die gemeenskappe verbeter deur hulle toe te laat om 
die besienswaardigheid te besoek.(afslag of verniet ) 

Hoe kan dit behaal word ?





• toewysing van ’n gedeelte van die inkomste uit

toegangsgeld spesifiek om omgewingsensitiewe gebiede te 
bewaar 

• om besoedeling te beperk deur die jongste tegnologieë vir 
die herwinning en bewaring van energie in te stel 

• om inligting oor die omgewing te verskaf en ’n bewustheid 
onder toeriste te kweek oor die gevolge van hulle dade vir 
die omgewing. 

Hoe kan dit behaal word?





Die ekonomiese belang van ikone vir ‘n 
land/gebied
• ’n Paar faktore wat tot die ekonomiese belang van ikone bydra, is: 

• • verdien waardevolle buitelandse valuta van besoekers wat na die terrein 
gelok word 

• • verskaf ekstra inkomste aan die regering deur belastings, soos 

• • lughawebelasting en verkoopbelasting, sodat meer geld aan eie behoeftes 
bestee kan word  

• • skep plaaslike werk- en sakegeleenthede 

• • het ’n vermenigvuldigingseffek – nuwe geld word in die ekonomie ingebring 

• • lei tot verbeterde infrastruktuur wat vir die hele land tot voordeel sal wees, 
nie slegs vir die toerismebedryf nie. 

• • lei tot meer uitgebreide streeksontwikkeling, veral in geïsoleerde gebiede. 




