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Persoonlijke introductie 

• Iddo Lourens Schoen (47 jaar) 
• DGA (ondernemer) 
• Ruim 20 jaar actief in deze branche 



Simbo & Vinea 

• Veruit marktleider in dit segment kinder- en jongerenvakanties 
• Vanuit één organisatie 2 merken: Vinea en Simbo 
• Leeftijd vanaf 4 t/m circa 20 jaar (in vele leeftijdsgroepen) 
• Aanbod van meer dan 1000 verschillende soorten vakanties, in 15 

landen verspreid over 3 werelddelen 
• Vinea bestaat al bijna 65 jaar, Simbo ruim 10 jaar 

 



Compilatie Tros Z@ppsport 



Doelgroep  

• Dubbele doelgroep: de ouders (moeders) en de jongeren 
• Gemiddeld tot (ver) bovengemiddeld welvarend. Tweeverdieners. 
• Jongeren (en hun ouders) gemiddeld tot bovengemiddeld opgeleid. 

 



Marketing & sales 

• Direct seller (98% boekt online) 
• SEA, SEO 
• Social Media, E-nieuwsbrieven 
• Campagnes (print, online, social media, tvc). Zelfstandig of met 

(branded) partners. 
• Gemiddelde reissom tussen €650 - €750. Branded camp tussen €225 

- €650 (i.v.m. aanbod in Nederland). 



TV commercial Simbo 



TV commercial Vinea 



Branded Camps. Laat je merk tot 
leven komen! 

• Een jongerenvakantie is een uniek event! 
• Beleving, fun, friends en education staan centraal! 
• Vakantie en merk moet bij elkaar passen & toegevoegde waarde bieden (in 

marketing en beleving) 
• Doelgroep ervaart je merk tijdens hun mooiste week van het jaar! 
• Maken echt kennis met je, kruipen in de huid van… 
• Biedt kans voor unieke eigen content 
• Content gaat leven, iets zinnigs en echt te melden over je merk 
• Gezamenlijke promotie & budgetten n.o.t.k. 



RTL Nieuws Delft 



WNF 



HOI van Francine Oomen 



National Geographic Junior 



TU Delft 



MEIDEN Magazine 



MainStreet 



LoiKidzz 



Dolfje Weerwolfje 



Cinekid 



 
Dank voor je interesse! 

  
Vragen? 

 
 

iddo.schoen@simbovakanties.nl 
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