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Tahiti Tourisme lanceert nieuwe digitale campagne 

#TakeMeToTahiti   

Een videoreeks waarin reizigers De Eilanden Van Tahiti verkennen 

en de kijker mee op sleeptouw nemen 

  
 

    

Papeete, De Eilanden Van Tahiti, Brussel 2018  

Vandaag lanceert Tahiti Tourisme een digitale content campagne waarin reizigers zich laten 

onderdompelen in de levendige cultuur van De Eilanden Van Tahiti. #TakeMeToTahiti volgt 

de Two Stories/One Mana campagne die vorig jaar werd uitgerold op. Hierin werden drie 

koppels aangenaam verrast toen ze elk apart mochten afreizen om deel te nemen aan 

unieke Tahitiaanse activiteiten die de vele facetten van De Eilanden Van Tahiti typeren. Tot 

slot kwamen de deelnemers samen om hun ervaringen op een zinvolle en emotionele 

manier met elkaar te delen. 

  

In 2017 organiseerde Tahiti Tourisme, na de lancering van de Two Stories/One Mana 
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campagne, een wereldwijde auditieronde waaraan koppels en families konden deelnemen 

om gecast te worden als dé filmsterren voor de volgende videoreeks die nu wereldwijd wordt 

ingezet ter promotie van De Eilanden Van Tahiti. In de video’s nemen de koppels de kijker 

mee op ontdekking naar De Eilanden Van Tahiti waar zij zich laten onderdompelen in de 

adembenemende schoonheid, de unieke Frans-Polynesische cultuur, de luxe van 

wereldklasse en het groene, ruige landschap. Vandaag wordt het volgende hoofdstuk van 

deze campagne ingeleid met de lancering van drie nieuwe video’s waarin koppels uit de 

Verenigde Staten en Brazilië, evenals een familie uit Zuid-Afrika die nu in het Verenigd 

Koninkrijk verblijft, hun ervaringen delen. 

  

"#TakeMeToTahiti legt de diepere betekenis van de Frans-Polynesische levenswijze bloot. 

Tezamen kreeg men de kans een nieuw gevoel van avontuur te ervaren en zich te laten 

omarmen door de ‘Mana’, wat volgens de Tahitiaanse geschiedenis de heilige spirituele 

kracht is die alle levende wezens omringt en verbindt. We hopen dat deze videoreeks nog 

meer reizigers zal inspireren om De Eilanden Van Tahiti te ontdekken," aldus Paul Sloan, 

CEO Tahiti Tourisme. 

  

De wereldwijde castingronde van Tahiti Tourisme was een enorm succes en leverde een 

vloedgolf aan audities op waarin reizigers fijne en ludieke antwoorden gaven op de vraag 

waarom zij geselecteerd dienden te worden voor de #TakeMeToTahiti campagne. Uit de 

honderden inzendingen werden twee koppels, Helder & Fana uit Brazilië en Erin & Evan uit 

de Verenigde Staten, en de familie Gobbett uit het Verenigd Koninkrijk geselecteerd om de 

Mana op De Eilanden Van Tahiti zelf te ervaren. 

 

Nieuw: dit jaar werden de gasten dagelijks begroet met een houten draaiwiel zoals je bij 

kansspelen aantreft. Elke morgen werden zij gevraagd om aan het wiel te draaien, dat 

vervolgens het nieuwe avontuur van de dag onthulde.   

 



 

 

De drie video’s zijn vanaf vandaag online 

beschikbaar en geven een prachtig beeld 

van de verschillende unieke belevingen die 

De Eilanden Van Tahiti hun bezoekers 

aanbieden. Het draaiwiel omvat 14 

woorden die zeven van de vele dualiteiten 

van de bestemming symbolyseren. De 

dubbelzijdige pijl duidt het contrasterend 

aspect aan van de activiteit die de reizigers 

die dag gaan ondernemen. 

 

  
 

Mana kan worden ervaren op momenten van persoonlijke (her)ontdekking. De vermelde 

categorieën - omarmen / loslaten, verloren / gevonden, avontuur / ontspanning, inademen / 

uitademen, aanraken / voelen, boven / onder water en warm / koel -  zijn slechts enkele 

manieren om hierbij te helpen. Het draaiwiel bracht de reizgers dagelijks naar verschillende 

eilanden zoals Tahiti, Moorea, Raiatea, Taha’a en De Markiezen. Hier konden zij o.a. 

genieten van zeil- en snorkelsessies temidden van het mytische landschap, wellness-

behandelingen van wereldniveau, een verkenning van de vanilleplantages 

(aanraken/voelen), surfen op de legendarische Tahitiaanse golven (avontuur / ontspanning) 

en een les over Tiki alvorens de watervallen te beklimmen (omarmen / loslaten). 

  

Als onderdeel van de de campagne werd een microsite, #TakeMeToTahiti, met een digitale 

versie van het draaiwiel gecreëerd. Bezoekers worden aangemoedigd om aan het wiel te 

draaien en te ontdekken welke van de zeven dualiteiten van de bestemming de 

wijzer aangeeft. Eens het wiel tot stilstand is gekomen, wordt de speler doorverwezen naar 

de video’s waarin de reisschema’s van de koppels uit de campagne worden getoond. 

Gebruikers krijgen zo een mooi voorsmaakje van de activiteiten die men op De Eilanden Van 

Tahiti kan beleven, aangevuld met een overzicht van de verschillende vakantiepakketten om 

de volgende reis te plannen. 

 

Tahiti Tourisme lanceert de digitale campagne #TakeMeToTahiti op verschillende 

platformen zoals Facebook en Google Adwords. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse 

video's om zo de Mana bij het doelpubliek bekend te maken. 
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#TakeMeToTahiti maakt deel uit van de globale campagne van Tahiti Tourisme, Tahiti Et 

Ses Îles, les Îles du Mana, gelanceerd in 2016, met als doel de bekendheid van De Eilanden 

Van Tahiti bij het grote publiek te verbeteren. 

  

Meer weten over #TakeMeToTahiti van Tahiti Tourisme? Surf dan naar #TakeMeToTahiti 

 

Beeldmateriaal LR en HR kan je na registratie downloaden in het 

brandcenter: https://brandcenter.tahiti-tourisme.org/ 

 

Over De Eilanden Van Tahiti: 

De Eilanden van Tahiti vormen een ver afgelegen idyllisch paradijs in de Stille Oceaan dat 

tot ieders verbeelding spreekt. De bestemming is wereldwijd bekend om z’n prachtige witte 

zandstranden en het gevarieerde landschap: archipels van vulkanische eilanden en atollen 

te midden van een gigantische blauwe oceaan met barrièreriffen die een aantal van de 

meest fenomenale lagunes ter wereld vormen. Er zijn verschillende logiesvormen 

beschikbaar: luxueuze hotels met paalwoningen, kleinschalige familiepensions, cruises, 

exclusieve jachten of catamarans, etc. De Eilanden van Tahiti worden verenigd door de 

‘Mana’; een vitale energie en tevens spirituele leidraad in het dagelijkse Polynesische 

bestaan. Tijdens een verblijf op De Eilanden van Tahiti kan je de Mana zien, voelen, proeven 

en ruiken. Beleef het zelf en ervaar de Eilanden van de Mana. Meer info 

via www.tahititourisme.be    

 

Over Tahiti Tourisme: 

Tahiti Tourisme België is de Dienst voor Toerisme van Frans Polynesië, ook wel bekend als 

De Eilanden Van Tahiti. Tahiti Tourisme België treedt op al toerisitsche dienst voor De 

Eilanden Van Tahiti en verzorgt in deze hoedanigheid o.a. de marketing- en pers 

activiteiten, alsook de promotionele acties en opleidingen voor en door reisagenten. Tahiti 

Tourisme België werkt op regelmatige basis samen met rederijen en cruisemaatschappijen, 

hoteliers, touroperators en reisagenten voor commerciële acties, productlanceringen en 

(online) marketing initiatieven. 

  

Perscontact:  

Tahiti Tourisme Belux - tahiti.bru@aviareps.com 

Britt Nys – Tourism Consultant - bnys@aviareps.com  

Aviareps BVBA - J.E.. Mommaertslaan 18B - 1831 DIEGEM - Tel: +32 2712 05 84 
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