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Tanya Joustra

Premium label van Roompot kiest voor storytelling op alle niveaus

Ontzorgen op vijfsterren niveau
Largo is het premiumlabel van de Roompot Groep en gespecialiseerd in luxe
vakantieresorts in Nederland met de nadruk op luxe, rust en ruimte. Dat in combinatie
met natuur en een duurzame omgeving, is waar het bij Largo om draait. General
Brand manager Tanya Joustra en Patrick Boom (CCO Burst) praten ons bij over de
marketing communicatie strategie die deze boodschap zo optimaal mogelijk binnen
de doelgroep over de bühne brengt.

T

anya Joustra zet zich sinds december
2017 in om het premium label Largo op
een relevante manier te positioneren.
Voor de realisatie van het digitale platform
ging zij na een competitie waaraan door vier
bureaus werd deelgenomen, in zee met
digital agency Burst.
Joustra: ‘Burst benaderde Largo echt vanuit
het merk en niet vanuit het product. Largo

heeft als merk alles in zich om de mensen in
hun emotie te raken. Daarom was het
belangrijk om de positie van het merk juist
daarop aan te scherpen en een digitaal
platform te creëren waar we de juiste
verhalen op een relevante manier zouden
kunnen delen.’
Patrick Boom: ‘Binnen Largo is onder leiding
van Tanya een sterk merk ontwikkeld, wat nu

centraal staat in de totale klantbeleving. Dat
is belangrijk omdat we een groep mensen
willen aanspreken die drukbezet zijn en die
in hun vakantie ontzorgd willen worden.
Largo speelt optimaal in op de levensstijl en
behoeftes van deze mensen. In onze
dagelijkse samenwerking vertrouwen we
sinds de start van de samenwerking volledig
op elkaars expertise. Dat is niet alleen
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effectief maar ook een heel prettige manier
van samenwerken en wat ons betreft een
groot compliment naar Tanya.’
‘We gaan heel ver in het ontzorgen van onze
gasten’, vertelt Joustra. ‘Op het moment dat
deze groep mensen vakantie hebben, willen
ze een eigen plekje. Géén hotel dus, maar
wel het comfort van een vijfsterren hotel.
Daarom zijn onze huizen bijvoorbeeld
ingericht door interieurstylistes en hebben
we een digitale host. We doen de
boodschappen en kunnen zelfs een
nanny-service aanbieden, als dat gewenst is.’

ambassadeurs
De nieuwe website is in de loop van 2018
live gegaan en de eerste feed back stemt
tevreden, zo kunnen Joustra en Boom
beamen. Joustra: ‘Het profiel van onze
huidige website klopt precies met wat we
voor ogen hadden. We trekken de mensen
helemaal mee naar de boeking’, vertelt
Joustra. Als je op de site van Largo
binnenkomt, kom je binnen bij de verhalen
en pas als je doorklikt ga je naar
bestemmingen en locaties.
‘Op dit moment werken we continu aan het
optimaliseren van de funnel. Data speelt een
belangrijke rol in de doorontwikkeling van
de site. Het voorjaar is de drukste periode

voor ons, dus we zijn juist nu zeer
pragmatisch in het zetten van de juiste
vervolgstappen. Ons uiteindelijke doel
hierbij is om zoveel mogelijk terugkerende
boekers te creëren in onze doelgroep. De
websitebezoekers komen in het kader van
hun boeking regelmatig bij ons terug. We
hopen hen uiteindelijk tot ambassadeur van
ons merk te maken.”
In de realisatie van dat streven lijkt Largo
inmiddels op de goede weg te zitten

van de naamsbekendheid. ‘We zetten nu al
in met onder meer kwalitatieve campagnes
met verhalen bij onder andere NRC Media.’
Daarnaast digitale en pr-campagnes. ‘We
zullen in alles wat we doen en in alle
verhalen die we vertellen, de nadruk
leggen op het lokale aspect. We zijn goed
vertegenwoordigd in Zeeland en daarnaast
onze beach houses in Den Haag en daar
gaan op dit moment alle inspanningen
naar uit.

Largo heeft als merk alles in zich om
de mensen in hun emotie te raken
Joustra: Onze bekendheid lag in 2017 op
ongeveer 5%, inmiddels op 12% en zijn we
met onze site die van ons moederbedrijf
Roompot voorbijgegaan in hun boekingen
voor Largo.’

NRC Media
In september 2019 is de website een vol jaar
live en kunnen er ook inhoudelijk nieuwe
piketpaaltjes uitgezet worden. Tanya Joustra
zal daarbij inzetten op het verder vergroten

Toch zullen er naar verwachting op niet al te
lange termijn ook resorts in België aan het
portfolio van Largo worden toegevoegd. En
op de langere termijn zal Largo mogelijk ook
in Spanje en in andere Europese landen
vertegenwoordigd zijn.
Lachend besluit Joustra: ‘De ambitie om
buiten de grenzen te gaan is er zeker, maar
nu eerst hier maar iets opbouwen. Want we
willen binnen het premiumsegment
marktleider zijn èn blijven.’
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