
Kroatië daagt reizigers uit om zo creatief
mogelijk te zijn  
Denieuwe campagne van het Kroatisch Nationaal Bureau voor
Toerisme draait om de mooistewoorden ooit geschreven: Ik ben
Out of Office.

Amsterdam, 17 mei 2016 – Het instellen van een Out of Officebericht is een moment waarbij

de werelden ‘Werk’ en ‘Vakantie’ samenkomen enKroatië grijpt dat moment door reizigers aan te

moedigen Kroatië als perfectebestemming voor een volgende vakantie te beschouwen. Het doel

van deze socialmedia campagne is om ervoor te zorgen dat er nog meer toeristen Kroatië zullen

bezoeken. Vorig jaar bereikte dit aantal een record met 14 miljoen reizigers,waarvan ruim 366

duizend Nederlanders. 



Het Out of Office bericht wordt steeds creatiever. Journalist van TheGuardian Dan Kois werd er

vorig jaar zelfs een internet-hit mee tijdens zijnvakantie. Het Kroatisch Nationaal Bureau voor

Toerisme nodigt mensen over dehele wereld uit het creatiefste, grappigste en meest fantasierijke

Out of Officebericht te schrijven. Er zijn geen speciale voorwaarden voor de inhoud en dusgeen

beperkingen voor creativiteit. De tekst kan bijvoorbeeld gaan over hetzeilen op de Adriatische

Zee, het verkennen van Istrië met de fiets of hetrijden op een ezel in Dalmatië. Een verwijzing

naar Kroatië is echter geenvereiste. Zolang het creatief is, mag alles!

Van 13 mei tot 31 mei worden mensen over de hele wereld uitgenodigd hununieke Out of Office

berichten in de speciaal ontworpen Out of Office app op deFacebook-pagina van het Kroatisch

NationaalBureau voor Toerisme óf op de website http://croatia.hr/nl-NL/Outofoffice-Awards in

te sturen. De auteur van hetcreatiefste Out of Office bericht met hashtag #OutOfOffice wint een

compleetverzorgde zeilvakantie voor vier personen langs de Kroatische kust inclusiefkapitein en

kok.

Meer informatie over de wedstrijd kan gevonden worden op de Facebook-pagina van het

Kroatisch Nationaal Bureauvoor Toerisme of op de website http://croatia.hr/nl-NL/Outofoffice-

Awards

Over de “Out ofOffice” wedstrijd:

Deelname aan de wedstrijd is net zo makkelijk als het inpakken van jekoffer. Iedereen die

fantaseert over een vakantie in Kroatië of het gewoonwegleuk vindt om met woorden te spelen

kan deelnemen. Het enige wat je hoeft tedoen is de website http://croatia.hr/nl-NL/Outofoffice-

Awards te bezoeken en je creativiteit de vrije loop te laten bijhet schrijven van een persoonlijk

Out of Office bericht met de hashtag #OutOfOffice.Na het invullen van naam en e-mailadres in

het formulier en het accepteren vande algemene voorwaarden, ontvangt de deelnemer een

bericht om de tekst goed tekeuren. Vervolgens kan men OOO berichten van anderen lezen in de

galerij ofterug naar de homepage gaan. Indien het bericht van de deelnemer wordtgoedgekeurd

zal er een e-mail worden verstuurd met de mogelijkheid om het OOObericht te delen via

Facebook, Twitter, Linkedin of per mail en doet menautomatisch mee aan de wedstrijd om kans

te maken op de vakantie in Kroatië.

http://croatia.hr/nl-NL/Outofoffice-Awards
http://croatia.hr/nl-NL/Outofoffice-Awards
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/bit.ly/OOO-FBNL
http://croatia.hr/nl-NL/Outofoffice-Awards
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/bit.ly/OOO-FBNL


Over Kroatië:

Kroatië heeft een uitgestrekte kustlijnlangs de Adriatische Zee, op slechts een steenworp afstand

van Centraal-Europa.Het land beschikt over een rijk cultureel erfgoed. De geschiedenis in

combinatie met de jeugdige geest en de bruisende energie maken Kroatië eenonweerstaanbare

bestemming voor mensen die op zoek zijn naar diversiteit.Adembenemende natuur, talloze

stranden, een rijk gastronomisch aanbod,avontuur, sport en wellness – Kroatië is het hele jaar

door de moeite waard omte bezoeken. Verken bijvoorbeeld de oude vestingstad Dubrovnik, die

op dewerelderfgoedlijst van UNESCO staat, bezoek de verschillende eilanden van deSplit-

archipel, ga op truffeljacht in Istrië, ga paragliden over dePlitvicemeren, ontdek Zagreb en zijn

oude smalle straatjes en verborgensteegjes, ga vogelsspotten in natuurpark Kopački rit, feest de

hele nacht door op het strand Zrćein Novalja of geniet van een heerlijk ontspannen dagje met het

hele gezin ophet strand Zlatni Rat: Kroatië biedt werkelijk voor elk wat wils. Voor meer

informatie, bezoek: http://croatia.hr
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Over Kroatië

Kroatië heeft een uitgestrekte kustlijn langs de Adriatische Zee, op slechts een steenworp afstand van Centraal-
Europa. Het land beschikt over een rijk cultureel erfgoed. De geschiedenis in combinatie met de jeugdige geest
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en de bruisende energie maken Kroatië tot een onweerstaanbare bestemming voor mensen die op zoek zijn naar
diversiteit. Adembenemende natuur, talloze stranden, een rijk gastronomisch aanbod, avontuur, sport en wellness
– Kroatië is het hele jaar door de moeite waard om te bezoeken. Verken bijvoorbeeld de oude vestingstad
Dubrovnik, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, bezoek de verschillende eilanden van de Split-
archipel, ga op truffeljacht in Istrië, ga paragliden over de Plitvicemeren, ontdek Zagreb en zijn oude smalle
straatjes en verborgen steegjes, ga vogels spotten in natuurpark Kopački rit, feest de hele nacht door op het
strand Zrće in Novalja of geniet van een heerlijk ontspannen dagje met het hele gezin op het strand Zlatni Rat:
Kroatië biedt werkelijk voor elk wat wils.

Ga voor meer informatie over dit prachtige vakantieland naar http://croatia.hr/nl

Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerismenewsroom
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