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Het bedrijfsportret van Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 

De organisatie voor toerismebeheer en -marketing van de deelstaat Rijnland-Palts 

(rpt) Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) is de organisatie voor toerismebeheer en -
marketing van de deelstaat Rijnland-Palts. De Tourismusstrategie 2025 bepaalt de richting 
van het toerisme in de deelstaat Rijnland-Palts. Als partner van de Tourismusstrategie 2025 
neemt het RPT belangrijke taken op zich voor de toeristische ontwikkeling van het land en is 
het de schakel tussen het toerismebeleid en de toeristische sector. 

Met o.a. het Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz en het Barcamp Tourismusnetzwerk biedt 
het platforms voor de uitwisseling van ideeën, communicatie en innovatie en levert daarmee 
belangrijke bijdragen aan de netwerkvorming van de toeristische sector onderling en met de 
relevante partners uit cultuur, wijn en landbouw zowel als architectuur. 

Ontwikkeling van toerisme van hoge kwaliteit 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH organiseert en coördineert de strategische ontwikkeling 
van de bedrijfssector, brengt de nodige partners in de deelstaat met elkaar in contact en legt 
zo de basis voor het toerisme in Rijnland-Palts als geheel. De consequente focus op 
waardecreatie en oriëntatie op de zienswijze van de klanten zorgt voor een economisch 
succesvolle en kwalitatief hoogwaardige toeristische ontwikkeling in Rijnland-Palts. 

Met de ontwikkeling van strategiedocumenten en checklists krijgen dienstverleners en 
plaatselijke overheden praktische hulpmiddelen voor de uitvoering van hun taken. Met 
behulp van strategische marketingplanning neemt de RPT coördinerende en bundelende 
functies op zich voor binnen- en buitenlandse marketing, verkoop, digitale marketing en 
datamanagement, marktonderzoek en toeristische berichtgeving. 

Bijdrage aan het toerismebeleid 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
toerismebeleid in de deelstaat. Door de technische expertise van het RPT te betrekken bij de 
planning van de strategie en de programma's voor het toerismebeleid (promotie), kan een 
coherente toeristische promotie- en marketingstrategie die op elkaar voortbouwt, de 
ontwikkeling van het toerisme positief beïnvloeden en versnellen. Het RPT is het 
kenniscentrum voor toerisme in het kader van de economische ontwikkelingsactiviteiten van 
de deelstaat Rijnland-Palts. 

 


