Slaag Toerisme,
lag-lag
In 2013
‘n Hulpbron vir Toerisme Onderwysers
en leerders. Hierdie boekie bevat al die
Afdeling E vrae van al die Toerisme
NSS vraestelle – vanaf November 2008
tot en met November 2012. Gebruik
saam met die relevante memo’s
Saamgestel deur Rodney Johnson
Vir nog Toerisme hulpbronne:
http://www.kwikwap.co.za/tss

Toerisme
Hersiening Afdeling E
Saamgestel deur Rodney Johnson,
CA Tourism : Metro North Education District
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AFDELING E: KLIËNTEDIENS EN KOMMUNIKASIE
VRAAG 7

7.1

Bestudeer die volgende grafiek en beantwoord die vrae wat volg.

Buitelandse spandeerpatrone in SuidAfrika – 2005 tot 2007

Afrika en Midde-Ooste

Europa

Asië & Australasië

Amerikas
[Aangepas uit: Suid-Afrika Toerisme Kwartaallikse Oorsig, Q1 2007 (Jan. – Mar.)]

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

Kopiereg voorbehou

Identifiseer die streek wat die meeste geld uitgegee het tydens
besoeke aan Suid-Afrika gedurende die tydperk 2005 tot 2007.

(1)

Gee 'n rede waarom jy dink hierdie streek 'n reuse inkomende mark
vir Suid-Afrika is.

(2)

Identifiseer die streek wat die minste geld uitgee het tydens besoeke
aan Suid-Afrika.

(1)

Maak EEN voorstel hoe hierdie spanderings-patroon verhoog kan
word.

(2)

Blaai om asseblief

Toerisme

7.2
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Lees die onderstaande uittreksel en beantwoord die vrae wat volg.
KLAGTE DEUR 'n KLIËNT AAN
FRIED CHICKEN SE
KLIËNTEDIENSPROGRAM

VERSKAFFER SE TERUGVOER

Ek is regtig nuuskierig om te weet of
die kliëntediensafdeling ooit mense
se klagtes lees. Dit lyk asof daar 'n
algemene antwoord vir elke klagte
uitgestuur word. Mense doen
navraag oor die aankoop van sous
en dieselfde terugvoer word gegee.

Dankie vir die terugvoer oor jou
navraag en kommentaar. Elke klagte
en kompliment word gelees en dan
word die korrekte terugvoer aan die
kliënt gegee. Daar word dan met die
kliënt kontak gemaak en 'n
persoonlike
benadering
word
gebruik. Telefoniese en skriftelike
Is ek die enigste een wat dit opgelet terugvoer is beter instrumente om
het?
die kliënt te antwoord. Nogmaals
dankie vir jou kommentaar en
Ek verwag nie terugvoer van Fried voorstelle.
Chicken oor hierdie een nie … ek
wonder maar net.
Vriendelike groete
Fried Chicken-kliëntediens
[Aangepas en vertaal uit:
www.hellopeter.com]

7.2.1

Identifiseer die kliënt se klagte uit die bostaande uittreksel.

(2)

7.2.2

Verduidelik die belangrikheid van terugvoer aan kliënte in enige
besigheid.

(2)

7.2.3

Die kliënt het die klagte via e-pos gestuur.
Lys TWEE ander metodes wat besighede kan gebruik om terugvoer
van kliënte te kry.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(2)

Toerisme

7.3
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Lees die onderstaande uittreksel en beantwoord die vrae wat volg.

TOESPRAAK GELEWER DEUR
DIE ADJUNKPRESIDENT,
PHUMZILE MLAMBO NGCUKA,
TYDENS DIE TOERISMEINDABA
6 MEI 2006
Ek wil weereens die belangrikheid van kliëntediens beklemtoon, so ook die
bou van langtermynverhoudings met ons besoekers gerugsteun deur 'n
reeds bestaande wêreldklas handelmerk wat eie aan ons is.

Ons kliëntediens moet net die beste wees. Suid-Afrikaners is baie erg oor
besoekers. Ons hou daarvan om hulle gelukkig en op hulle gemak by ons
te laat voel. Daar word ook gesê dat 'n hemelse ervaring 'n ervaring is waar
Suid-Afrikaners sorg vir gasvryheid. Wanneer ons iemand in ons huise
verwelkom, moedig ons hulle altyd aan om langer te bly.
[Vertaal en aangepas uit: News and Events (www.dfa.gov.za)]

7.3.1
7.3.2

Verduidelik waarom kliëntediens vir die Adjunkpresident so belangrik
is.
Ons Adjunkpresident sê dat Suid-Afrikaners baie erg is oor besoekers
en dat ons daarvan hou om hulle gelukkig te maak.
Gee VIER redes hoekom dit vir alle Suid-Afrikaners belangrik is om
as 'n span saam te werk om die regte ingesteldheid teenoor
kliëntediens te ontwikkel.

7.3.3

(4)

Een van Suid-Afrika Toerisme se slagspreuke is 'Toerisme is almal se
verantwoordelikheid - doen jou deel'.
Stel TWEE maniere voor hoe jy jou deel sal doen om toeriste in SuidAfrika te laat welkom voel.

Kopiereg voorbehou

(2)

Blaai om asseblief

(2)
[20]
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VRAAG 8

8.1

Lees die onderstaande advertensie en beantwoord die vrae wat volg:

Lugdiens

Tel:

0027 (0)11 973 3649

Sel:

0027 (0)83 375 2008

Faks: 0027 (0)11 395 3054
info@pelicanair.co.za
www. pelicanair.co.za
[Aangepas en vertaal uit: GSA Travel Marketing Magazine, September 2006]
8.1.1
8.1.2.
8.1.3

Gee Pelican Lugdiens se e-pos-adres en sê wat jy onder e-pos
verstaan.

(2)

Gee Pelican Lugdiens se webadres en sê waarom jy hierdie adres
sal gebruik.

(2)

Verduidelik die
telefoonnommer:
0027
A

Kopiereg voorbehou

(0)11
B

groepering

van

syfers

van

die

volgende

9733649
C

(3)

Blaai om asseblief

Toerisme

8.2

27
NSS

DoE/November 2008

Kies die geskikste vorm van kommunikasie vir elk van die onderstaande
persone.
telefoon; selfoon; faks; e-pos; fotostaatmasjien
8.2.1
8.2.2
8.2.3

Xiang moet mondelings met sy vennoot in 'n ander stad
kommunikeer

(1)

IT Travels wil dringend 'n afskrif van 'n besprekingskaartjie
hê

(1)

'n Duitse toeris benodig bevestiging van sy vlug deur 'n
Suid-Afrikaanse reisagentskap voordat hy uit Duitsland
vertrek.

(1)

TOTAAL AFDELING E:
GROOTTOTAAL:

Kopiereg voorbehou

30
200

Toerisme
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AFDELING E: KLIËNTEDIENS EN KOMMUNIKASIE
VRAAG 7
7.1

Lees die onderstaande inligting en beantwoord die vrae wat volg.
In 2006 het buitelandse toeriste-aankomssyfers na Suid-Afrika met 13,9% tot
bykans 8,4 miljoen gestyg, aangedryf deur 'n styging van 16,9% toeriste van
binne die Afrika-kontinent, 11,2% vanaf die Amerikas en 5,6% vanaf Asië en
Australië.
Aankomssyfers vanaf Nigerië en Kenia toon ook 'n dubbelsyfer-groeikoers in
die eerste vyf maande van 2007.
Die hoofrede vir hierdie styging is die groter lugruimte wat aan Suid-Afrika
toegeken is.
Statistieke van die 'Southern African Association for the Conference Industry'
(SAACI) wys dat Suid-Afrika wêreldwyd 32ste gelys word vir
besigheidstoerisme.
[Bron: www.southafrica.net]

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Kopiereg voorbehou

Uit die uittreksel, identifiseer DRIE van Suid-Afrika se vernaamste
inkomende toeristemarkte.

(3)

Uit die uittreksel, gee TWEE redes vir die groei van 13,9% in die
aankomssyfers van buitelandse toeriste na Suid-Afrika in 2006.

(4)

'n Konferensieganger vanaf Noord-Afrika is 'n Moslem. Noem EEN
faktor wat jy, as geleentheidsbeplanner ('events coordinator') in
gedagte sal moet hou ten opsigte van sy of haar kulturele
behoeftes.

(2)

Blaai om asseblief

Toerisme
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Bestudeer die onderstaande spotprent en beantwoord die vrae wat volg.
KRAG AAN DIE TOERISMEBEDRYF

Load shedding
Kragafwerping
Beurtkrag
('load
*&%##@!
('Load
sheding')
shedding')
*&%#@!!

WELKOM IN
SANDTON

GAUTREIN

Jammer
virvirdie
Jammer
oponthoud.
die
oponthoud

[Bron: Die Internet, kunstenaar onbekend]

Swak dienslewering het nie net 'n invloed op werknemers, kliënte en
besighede in een toerismesektor nie, maar dit beïnvloed ook dienslewering in
ander toerismesektore.
7.2.1

7.2.2

7.3

Verduidelik hoe die spotprent hierbo die gebrek aan dienslewering
illustreer.

(2)

Dui DRIE maniere aan hoe die situasie hierbo 'n negatiewe invloed
op die toerismebedryf kan hê.

(3)

Een manier om gehaltediens te verkry en vol te hou, is deur middel van
prestasiebestuursplanne.
Verduidelik EEN manier waarop 'n besigheid die prestasiebestuursplan kan
gebruik om te verseker dat sy werknemers uitstekende diens lewer.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(2)

Toerisme

7.4
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Lees die gevallestudie en kliëntediensdokumente, A en B, van 'n bekende
hotelgroep hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
Mnr. en mev. Bergman het vir hulle wittebrood by die Hluhluwe Game Lodge,
wat deel is van die Protea Hotel-groep in KwaZulu-Natal, tuisgegaan. Hulle
het vyfster-behandeling ontvang wat hulle baie spesiaal laat voel het. Hulle
het gratis wildritte met goed opgeleide gidse ontvang en is met
sonsonderganguitstappies met gratis verversings bederf. Daar is elke aand
mooi toegedraaide sjokolade op hulle kopkussings geplaas en hulle het hope
vriendelike glimlagte en warm gasvryheid tydens hulle hele verblyf ontvang.
Hulle was so beïndruk met die dienslewering dat hulle onmiddellik 'n
bespreking vir hulle volgende vakansie gemaak het.

A

B

ISISONS
ONS“HOT”
“HOT”ofof“NOT”?
“NOT”?
DIS die belangrike Vraag!
U terugvoer is die een ware maatstaf
waaraan ons ons fasiliteite en dienste kan
meet. Met dit in gedagte, wil ons weet of
ons 'hot' of 'not' of net tussenin is. Die
beste beoordelaar hiervan is jou antwoord
op een baie belangrike vraag wat jy op die
agterkant van hierdie kaart sal vind.
Dankie dat u tyd afgestaan het om ons te
help om te verseker dat ons aan al u
verwagtinge voldoen en dit oortref.

SOU
SOU JY
JY HIERDIE
HIERDIE HOTEL
HOTEL AAN
AAN VRIENDE
VRIENDE
EN
KOLLEGAS
AANBEVEEL?
EN KOLLEGAS AANBEVEEL?

BaieBeslis
Beslis
Baie

JY IS BAIE
WARM

Defnitief
Defnitief
nie
Definitief
nienie

WARM

KOUD

BesteAlgemene
AlgemeneBestuurder
Bestuurder
Beste

Dis
Diswaarom
waaromek
ekdink
dinkjulle
julleisisHOT/NOT:
HOT/NOT
HOT/NOT

(Plaas asseblief die voltooide kaart in die houer wat
by Ontvangs voorsien word)

[Bron: Protea Hotel-groep]

7.4.1

7.4.2

Kopiereg voorbehou

Bestudeer die terugvoerkaart gemerk B hierbo.
(a) Besluit op 'n punt (1 tot 10) vir hierdie wildplaas ('game lodge').

(1)

(b) Uit die leesstuk, identifiseer EEN uitstaande ondervinding by
die wildsplaas ('lodge') om jou punt te regverdig.

(1)

Dui aan of jy dink hierdie 'lodge' is HOT of NOT en skryf jou
opmerkings, in nie meer as DRIE sinne nie, op die kliënt se
terugvoerkaart neer. Begin met 'Beste Algemene Bestuurder'
namens die Bergman-paartjie.
Skryf die antwoord in die
ANTWOORDEBOEK.

(3)

Blaai om asseblief

Toerisme
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VRAAG 8
8.1

Spanwerk is 'n noodsaaklike deel van die toerismebedryf.

Bespreek TWEE maniere waarop jy spanwerk in 'n maatskappy sal verbeter
sodat jy gehaltedienslewering kan verseker.
8.2

(4)

Bestudeer die onderstaande spotprent en beantwoord die vrae wat volg.

E-POS KAN DIE
POSMAN ONNODIG
MAAK
Ek het dié gesien
en aan jou gedink!

8.2.1

Skryf die afkorting e-pos volledig uit.

(1)

8.2.2

Noem EEN voordeel om e-pos eerder as die posbode as 'n tipe
kommunikasie in die toerimebedryf te gebruik.

(2)

Kopiereg voorbehou

Toerisme
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E-POS KAN POSBODES ONNODIG MAAK.
Hierdie stelling is nie absoluut korrek nie, aangesien daar wel
situasies is waar die toerismebedryf die dienste van die poskantoor
sal benodig.
Gee EEN voorbeeld wanneer so 'n situasie kan voorkom.
TOTAAL AFDELING E:
GROOTTOTAAL:

Kopiereg voorbehou

(2)
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AFDELING E: KLIËNTEDIENS EN KOMMUNIKASIE
VRAAG 7
7.1 Onderskei tussen 'n nismark ("niche market") en marksegmentasie.

(4)

7.2 Wanneer 'n toeris se profiel saamgestel word, vra reisagente toeriste uit
oor hulle behoeftes, belangstellings en verwagtinge.
Gee EEN verduideliking waarom dit vir 'n reisagent nodig is om te weet
wat toeriste se behoeftes, belangstellings en verwagtinge is.

(2)

7.3 Wanneer jy in die toerismebedryf werk, is dit noodsaaklik om bewus te
wees van jou inkomende markte se kulture. Gee TWEE redes waarom
dit noodsaaklik is.

(4)

7.4 Bestudeer die onderstaande spotprent en beantwoord die vrae wat volg.

7.4.1
7.4.2

Gee TWEE moontlike redes waarom hierdie reisagentskap geen
besigheid kry nie.

(2)

Maak TWEE aanbevelings oor hoe hierdie besigheid kan
verander om meer winsgewend te word.

(2)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme
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7.5 Lees die onderstaande gevallestudie en beantwoord die vrae wat volg.
Susan het onlangs 'n klein hotelletjie gekoop. Sy het gou besef dat die
vorige eienaars nie baie aandag aan kliëntedienslewering gegee het nie.
Sy het besluit om al die bestaande personeel weer op te lei om die vlak
van kliëntedienslewering, wat sy teenoor haar gaste verwag, te verkry.
7.5.1
7.5.2

Noem DRIE eienskappe waaroor 'n werknemer moet beskik om
uitstekende kliëntediens te kan lewer.

(3)

Verduidelik hoe Susan 'n "geheime kliënt" kan gebruik om te
evalueer of haar kwaliteitskriteria nagekom word.
("geheime kliënt" – 'n Persoon [wat hom voordoen as 'n kliënt]
wat deur 'n besigheid of organisasie gebruik word om die
standaard van dienslewering van werknemers in die besigheid
of organisasie te evalueer.)

(2)
[19]

VRAAG 8
8.1 Bestudeer die onderstaande prent van 'n soort tegnologie wat in die
toerismebedryf gebruik word en beantwoord die vrae wat volg.

A
BOODSKAP
......................
......................
......................
......................
......................
......................

B

C

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme
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8.1.1

Identifiseer die tegnologie in die bostaande prent.

(1)

8.1.2

Gee EEN voorbeeld waarvoor 'n reisagent dié tipe tegnologie
(in VRAAG 8.1.1) sal gebruik.

(1)

Gee byskrifte vir die prosesse wat by A, B en C gevolg moet
word.

(3)

Noem EEN voordeel en EEN nadeel van die gebruik van hierdie
soort tegnologie.

(2)

8.1.3
8.1.4

8.2 Een van die vaardighede wat in die toerismebedryf vereis word, is die
vermoë om saam met 'n groep mense aan 'n gemeenskaplike taak te
werk sodat 'n gemeenskaplike doel bereik kan word, en die vermoë om
verskille of konflik openlik en positief te hanteer.
Stel TWEE maniere voor hoe konflik in 'n span hanteer moet word ten
einde dienslewering te verbeter.

TOTAAL AFDELING E:
GROOTTOTAAL:

Kopiereg voorbehou

(4)
[11]
30
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H

VRAAG 7
7.1

Bestudeer die tabel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
TOTAAL: BUITELANDERS WAT SUID-AFRIKA BESOEK
Land van
JUNIE
JUNIE
Verskil
%
herkoms
2008
2007
12 379
10 365
2 014
19,4
Frankryk
15 043
18 018
-2 975
-16,5
Duitsland
10 908
7 212
3 696
51,2
Nederland
28 991
38 073
-9 082
-23,9
VK
18 869
18 911
-42
-0,2
VSA
1 402
1 098
304
27,7
Israel
66 621
89 897
-23 276
-25,9
Botswana
134 772
202 223
-67 451
-33,4
Lesotho
TOTAAL: BESOEKE PER KONTINENT
97 218
103 828
-6 610
-6,4
Europa
22 915
22 820
95
0,4
Noord-Amerika
en Kanada
4 756
4 499
257
5,7
Sentraal- en
Suid-Amerika
9 909
9 233
676
7,3
Australië
17 122
16 917
205
1,2
Asië
3 108
2 588
520
20,1
Midde-Ooste
551 499
620 646
-69 150
-11,1
Afrika
7.1.1

7.1.2
7.1.3

Identifiseer die land wat die grootste groeipersentasie in toeriste na
Suid-Afrika getoon het gedurende die periode Junie 2007 tot Junie
2008.

(2)

Noem die land van waar Suid-Afrika die meeste toeriste in 2008
ontvang het en stel EEN hoofrede vir hul besoek voor.

(3)

Die Midde-Ooste het 'n 20,1% groeikoers gedurende hierdie
periode getoon, waarvan 80% van Arabiese afkoms was. Een
manier waarop Toerisme Suid-Afrika hierdie groeikoers kan
verbeter, is om te verseker dat die toerisme-industrie in staat is om
aan die kulturele verwagtinge van hierdie toeriste te voldoen.
Stel TWEE maniere voor waarop jy sal verseker dat daar aan die
kulturele verwagtinge van die toeriste in die uittreksel hierbo
voldoen word.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(4)

Toerisme
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Lees die klagbrief en die antwoord daarop hieronder en beantwoord die vrae
wat volg.
World Leisure Beleggings
Posbus 11039
Kaapstad
8000
Suid-Afrika
Info@hydepark.co.za
+27 021 9865412
info@worldl.co.za

ª

www.worldleisure.com

0734567890

Die Bestuurder
BeterBeste Taxi's en Toere
Posbus 78654
Kaapstad
8000
28 Augustus 2009
Geagte Meneer/Mevrou
SWAK DIENSLEWERING: BETERBESTE TAXI'S EN TOERE
Ons maatskappy het 'n groep afgevaardigdes van buite die stad ontvang en
ons moes deur die loop van die dag na verskillende plekke reis. By die
verskillende plekke was daar ander mense om te ontmoet, dus was
tydsberekening belangrik. Ons het BeterBeste Taxi's en Toere bespreek en
'n geskrewe bevestiging vir 08:00 op 28 Augustus 2009 by ons kantore
ontvang.
Om 08:20 was daar geen teken van die bestuurder nie en ons het nie 'n
oproep ontvang om ons oor enige vertraging in te lig nie. Ek het Vuyisile by
021 419 7742 gekontak, en is ingelig dat die bestuurder nog 20 minute weg is
en dat hy "nie weet hoekom die bestuurder laat is nie, want hy het gisteraand
van die afspraak geweet". Uiteindelik het die bestuurder om 08:55 (amper 'n
uur laat) opgedaag.
Dit is nou my taak om al die vergaderings vir vandag met 'n hele klomp
verskillende mense te herskeduleer en dit dra 'n swak beeld van ons
maatskappy se bekwaamheid uit.
Ons sal van nou af WorldHire gebruik omdat hulle ons nog nooit in die steek
gelaat het nie. Dit is duidelik dat BeterBeste nie betroubaar is nie.
Die uwe
Peter L. RADEBE
HUB – WORLD LEISURE BELEGGINGS
[Aangepas en vertaal uit: www.hellopeter.com]
Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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Antwoord van BeterBeste Taxi's en Toere
28 Augustus 2009
16:00
Geagte mnr. Radebe
Dankie dat u hierdie saak onder ons aandag gebring het. Ons vra om
verskoning vir enige ongerief wat ons veroorsaak het. Ons bestuurder was
55 minute laat as gevolg van nalatigheid – 'n menslike fout. Ons het die
nodige stappe gedoen om dit reg te stel.
Verder sal daar ook nie enige koste vir vandag se diens wees nie, en ons
bied 'n komplimentêre taxi-diens vir een volle dag vir u maatskappy aan. Ons
hoop dat u ons 'n kans sal gee om ons gewone hoë standaard van diens te
bewys.
Die uwe
Henco Nel
HUB: BeterBeste Taxi's en Toere
[Aangepas en vertaal uit: www.hellopeter.com]

7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.2.4

7.3

Verduidelik hoe swak dienslewering persoonlike ongerief vir
mnr. Pieter Rademan veroorsaak het.

(2)

In sy antwoord aan Worldleisure Investments, bied die HUB van
BeterBeste Taxi's en Toere vergoeding aan vir enige ongerief wat
veroorsaak is.
Identifiseer EEN manier waarop BeterBeste Taxi's en Toere
aanbied om Worldleisure Investments te vergoed.

(2)

Gee EEN rede waarom maatskappye vergoeding sal aanbied waar
hulle swak diens gelewer het.

(2)

Stel EEN manier voor waarop BeterBeste Taxi's en Toere die
bestuurder kan hanteer wat swak diens gelewer het deur kliënte te
laat wag.

(2)

Deur gereeld kliënteterugvoering te kry, kan toerismeprodukeienaars
waardevolle inligting bekom.
Verduidelik
TWEE
maniere
waarop
inligting,
wat
uit
kliëntetevredenheidsopnames verkry word, besighede kan help om hul
dienslewering te verbeter.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(4)
[21]
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VRAAG 8
8.1

Bestudeer die strokiesprent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
DANKIE DAT JY URE
SPANDEER HET OM MY AL DIE
BROSJURES TE WYS … EK DINK
EK GAAN NOU MY TOER OOR
DIE INTERNET KOOP

TOERE

© Oorspronklike Kunstenaar
Herpublikasieregte verkrygbaar
by www.CartoonStock.com

8.2

8.1.1

Dink jy die werk van die reisagent word deur die Internet bedreig?

(1)

8.1.2

Motiveer jou antwoord met TWEE redes.

(4)

Stel TWEE redes voor waarom dit belangrik is dat al die spanlede 'n
gemeenskaplike doelwit in 'n industrie soos toerisme het.

TOTAAL AFDELING E:
GROOTTOTAAL:

Kopiereg voorbehou

(4)
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AFDELING E: KLIËNTEDIENS EN KOMMUNIKASIE
VRAAG 7
7.1

Met die organisasie van die 2010 FIFA Wêreldbeker het Suid-Afrika baie
goed na die toeriste se behoeftes en belange omgesien. Die rede hiervoor is
dat die 2010 Plaaslike Organiseringskomitee (POK), onder voorsitterskap van
Danny Jordaan, nou saamgewerk het met die verskillende belangegroepe oor
die kulturele behoeftes en verwagtinge van die toeriste. Algerië en Brasilië
het aan die Wêreldbeker deelgeneem. Daar is goed omgesien na beide hulle
spelers en toeskouers in die vyfsterhotelle wat vir hulle bespreek is. Die 2010
FIFA Wêreldbeker het gekom en gegaan. Daar is 'n sug van verligting. Dit
was regtig 'n sukses. Dankie aan die vasteland Afrika.
7.1.1
7.1.2

7.1.3

7.2

Verduidelik die verskil tussen toeriste se behoeftes en toeriste se
verwagtinge.
Noem TWEE maniere waarop die akkommodasie- en
gasvryheidsektore voorsiening gemaak het vir die kulturele
behoeftes van die volgende:
(a) Brasiliane

(2)

(b) Algeryne

(2)

Stel EEN positiewe invloed voor wat die suksesvolle aanbieding
van die 2010 Wêreldbeker-sokkertoernooi op toerisme in Afrika
gehad het.

Bestudeer die strokiesprent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
VERSEKER KLIËNTETEVREDENHEID
Gratis daaglikse
kulturele danse.

OORD

Wonderlik!
Kan jy hulle
vra om nog ‘n
dans vir ons
te doen?

Kopiereg voorbehou

(4)

Hulle word
slegs vir een
dans betaal.

Ons sal vir
meer danse
betaal. Kan
hulle
ASSEBLIEF
nog ‘n dans
doen?

Nee, ek het
mos gesê hulle
kontrak sê net
EEN dans.

Blaai om asseblief

(2)
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7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.2.4

DBE/November 2010

Voltooi die sin: Toeriste wat belangstel in ... sal die oord in die
strokiesprent besoek.
Wanneer toeriste 'n oord besoek, het hulle sekere behoeftes en
verwagtinge. Die paartjie in die strokiesprent is teleurgesteld oor
die vlak van diens en die swak kliëntesorg wat die oord aanbied.
Identifiseer die verwagting waaraan die oord NIE voldoen het NIE.

(1)

Verduidelik TWEE maniere waarop hierdie insident 'n invloed op
die winsgewendheid van die oord kan hê.

(4)

(a) Noem TWEE voorbeelde van swak liggaamstaal van die
kelner in die strokiesprent.

(2)

(b) Verduidelik hoe die kelner sy liggaamstaal kan regstel om te
verseker dat hy uitstekende diens aan die toeriste sal verskaf.

VRAAG 8
8.1

Bestudeer die organogram (personeelstruktuur) van 'n reisagentskap
hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
SPANLEIER

ME. GOVENDER

MNR. XHABA

MS GUMEDE

ME. GUMEDE

MNR. CHANG

ME. VAN NIEKERK

MNR. GOLDSTEIN

Kopiereg voorbehou

(1)

Blaai om asseblief

(2)
[20]
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8.1.1

Gee EEN voordeel om in 'n kultureel diverse span te werk.

(2)

8.1.2

Verduidelik EEN manier waarop die spanleier van hierdie
reisagentskap kulturele misverstande onder haar spanlede kan
oorkom.

(2)

Jy het op die webtuiste van African Home ingegaan. Bestudeer die webtuiste
hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Tuis

Oor ons

E-pos ons

Moderne kuns

Agtergrondinligting

Afrika-handwerk

Nuut

Pryslyste
Juwele

Skakels

Jy het meer inligting nodig oor 'n produk van African Home. Jy besluit om hulle
elektronies deur hulle webtuiste te kontak.
8.2.1

Die vier stappe hieronder oor hoe om African Home deur hulle
webtuiste te kontak, is NIE in die korrekte volgorde NIE.
Herrangskik die stappe hieronder in die korrekte volgorde sodat jy
hulle deur hulle webtuiste kan kontak. Skryf slegs die letters
(a – d) in die korrekte volgorde in jou ANTWOORDEBOEK neer.
(a)
(b)
(c)
(d)

8.2.2

Tik die onderwerp van die e-pos en die boodskap in.
Gaan voort met 'n nuwe e-pos of keer terug na die tuisblad.
Klik op 'E-pos ons'.
Klik op 'Stuur' vir die e-pos om gestuur te word.

Gee TWEE redes waarom dit voordelig vir 'n besigheid is om 'n
webtuiste te hê.

TOTAAL AFDELING E:
GROOTTOTAAL:

Kopiereg voorbehou

(4)

(2)
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AFDELING E: KLIËNTEDIENS EN KOMMUNIKASIE
VRAAG 7
7.1

7.1.1

Party van die Meksikane wat Suid-Afrika besoek het, kon nie
Engels praat nie. Stel EEN manier voor waarop hierdie probleem
opgelos sou kon word.

7.1.2

Die gasvryheidsektor in Suid-Afrika het baie verskillende
kultuurgroepe gedurende die 2010 Wêreldbeker-sokkertoernooi
ontvang. Dit was moeilik om in al die behoeftes en verwagtinge van
elke kultuurgroep te voorsien.

7.1.3

7.2

(2)

(a) Gee EEN rede waarom dit vir die gasvryheidsektor moeilik
was om in al die behoeftes en verwagtinge van die diverse
kultuurgroepe te voorsien.

(2)

(b) Beveel TWEE maniere aan waarop werknemers in die
gasvryheidsektor kan verseker dat hulle nie enige kultuurgroep aanstoot gee nie.

(4)

Verduidelik wat jy onder die term kultuur-spesifieke behoeftes
verstaan.

(2)

Die lewering van uitstekende diens is noodsaaklik vir die volhoubaarheid van
enige toerismebesigheid.

UITSTEKENDE
DIENSLEWERING
HET ... TOT
GEVOLG:

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Noem VIER maniere waarop die lewering van uitstekende diens 'n
toerismebesigheid sal bevoordeel.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(4)
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Bestudeer die advertensie hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

MELD SWAK DIENS AAN – DEUR SMS
Selfoontegnologiebesighede Clickatell en Don't Go het 'n nuwe diens bekend gestel wat
verbruikers in staat stel om hulle kliëntediens-ervaring te deel – en te kla oor swak diens
– deur SMS.
NUWE SMS-DIENS
Verskaf onmiddellik eerlike
kliënteterugvoer aan
organisasies en besighede.

DON'T GO
SMS 'dont' na 34040 +
naam van besigheid +
opmerking of klagte.

RESTAURANTE

LUGDIENSTE

KRUIDENIERSWAREKETTINGWINKELS

KLEREWINKELS

HOTELLE

MOTORVERHURING

WINKELS

BESIENSWAARDIGHEDE

Moenie toelaat dat verbruikers summier hulle ondersteuning vir die produk of diens
onttrek en die besigheid kritiseer by enige iemand wat wil luister nie.
Don't Go
Don't go sal die inligting via e-pos aan intekenare stuur teen 'n geringe koste per maand,
terwyl nie-intekenare vir die eerste insident kosteloos gebel sal word om hulle bewus te
maak.
[Aangepas uit: SAinfo reporter ]

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Kopiereg voorbehou

Gee EEN rede waarom 'n kliënt die diens wat in die advertensie
hierbo aangebied word, nuttig sal vind.

(2)

Gee TWEE redes waarom 'n restaurant van die diens in die
advertensie gebruik sal maak.

(4)

Gee EEN voorbeeld van hoe hierdie diens tot uitstekende
dienslewering in die toerismebedryf kan bydra.

Blaai om asseblief

(1)
[21]
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VRAAG 8
8.1

Bestudeer die bespreking van die lede waar hulle hul rolle in die span
verduidelik. Identifiseer uit die lys hieronder die rol van elke lid. Skryf slegs
die rol van die lid langs die vraagnommer (8.1.1 – 8.1.6) in die
ANTWOORDEBOEK neer, byvoorbeeld, 8.1.8 skriba.
harmoniseerder; uitklaarder; inisieerder; hekwag;
motiveerder; skriba; opsommer; inligtingsoeker

8.1.2
Ek gee nuwe idees
en sal oplossings
voorstel.
8.1.1
Ek verseker dat
een persoon nie
die groep
domineer nie en
dat daar by
spertye gehou
word.

8.1.3
Ek prys diegene
met goeie pogings
om die groep se
doelwitte te
bereik.

8.1.4
Ek verseker dat
feite korrek is en
evalueer
voorstelle.

8.1.5
Ek hanteer
verskille
tussen
individue in
die groep.
8.1.6
Ek is verantwoordelik
om die groep se
aktiwiteite neer te
skryf.

(5)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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Vooruitgang in tegnologie beteken dat toeriste in staat sal wees om
toerismeprodukte en -dienste te kies sonder die hulp van 'n toeroperateur of
reisagent.
In die lys hieronder is die bemarkingsaktiwiteite van 'n besigheid en die
tradisionele metodes van bemarking.
Direkte bemarking word as 'n voorbeeld gegee.
TRADISIONELE BEMARKING TEENOOR e-BEMARKING
Bemarkingsaktiwiteit Tradisionele bemarking
e-Bemarking
Direkte bemarking
Pamflette, telebemarking
SMS, e-pos, poslyste
gepos
Kliëntediens
Kliëntedienste is
8.2.1
normaalweg tot
besigheidsure beperk
Advertensies
Maak 'n video, gebruik
8.2.2
standaardmedia soos
televisie, radio, koerante
en reistydskrifte
Verduidelik hoe 'n toerismebesigheid die nuutste tegnologie vir
e-bemarkingsdoeleindes in die volgende bemarkingsaktiwiteite sal gebruik:
8.2.1

Kliëntedienste

(2)

8.2.2

Advertensies

(2)
[9]
TOTAAL AFDELING E:
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AFDELING E: KLIËNTEDIENS EN KOMMUNIKASIE
VRAAG 7
7.1

Bestudeer die strokiesprent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
Twee Suid-Afrikaners wat Italië
besoek

Hi julle, besoekers.
Wil julle op ‘n
gondel ry?
Slegs €150!

Gondelvaarte!!

Ons betaal ZAR10
vir 1 euro.
Dis omtrent
R1 500 per persoon.
Jy vra te veel net
omdat ons
buitelanders
is!

7.1.1

7.1.2
7.1.3

7.1.4

Kopiereg voorbehou

O nee, jammer. Vir
julle sal ek
‘n spesiale
prys maak –
slegs €50!

Verduidelik EEN behoefte van die toeriste soos in die spotprent
aangedui word.

(2)

Noem EEN verwagting van die toeriste in die spotprent met
betrekking tot prysbepaling.

(2)

(a) Dink jy daar is aan die verwagting in VRAAG 7.1.2 voldoen?

(1)

(b) Gee 'n rede vir jou antwoord.

(2)

Gee TWEE redes waarom dit vir enige toerismebesigheid belangrik
is om aan die behoeftes en verwagtinge van toeriste te voldoen.

Blaai om asseblief

(4)
[11]
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Bestudeer die kliëntediensterugvoerkaart wat deur die twee Suid-Afrikaanse
toeriste in die spotprent na afloop van hulle gondelvaart voltooi is, en
beantwoord die vrae wat volg.
Luigi se Gondelvaarte – Kliëntediensterugvoerkaart
Goed

Gemiddeld

Swak

9

1. Vriendelikheid van die gondelier

9

2. Eerlikheid van die gondelier

9

3. Toestand van die gondel (veiligheid en
voorkoms)
4. Waarde vir geld

9
9

5. Algehele ervaring
ALGEMENE OPMERKINGS

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Kopiereg voorbehou

Verduidelik waarom Luigi aan
terugvoerkaart moet aandag gee.

al

die

kwessies

op

die
(2)

(a) Noem TWEE gebiede waar dienslewering moet verbeter.

(2)

(b) Verduidelik EEN manier waarop Luigi se Gondelvaarte sy
besigheid kan verbeter.

(2)

Gee EEN ander vorm van kliëntediensterugvoer wat deur Luigi
gebruik kan word.

Blaai om asseblief

(2)
[8]
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VRAAG 8
8.1

Bestudeer die prent van 'n dinkskrumsessie deur die personeel van die Palm
Tree Hotel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

SPANWERK IN AKSIE
8.1.1

8.1.2
8.2

(a) Stem jy saam dat goeie spangees onder personeellede
voordelig vir die hotel kan wees?

(1)

(b) Gee EEN rede vir jou antwoord.

(2)

Noem die hoofpersoon in 'n span wat daarvoor verantwoordelik is
om goeie spangees te verseker.

(2)

Identifiseer en kies die geskikte kommunikasietoerusting uit die prente
hieronder om die personeel by Tumi's Travel in staat te stel om hulle werk
deeglik te kan doen. Skryf slegs die naam van die mees gepaste tegnologie
neer.

8.2.1

8.2.2

8.2.3

Tumi's Travel wil 'n vierbladsy-reisprogram vir 'n groep van twintig
toeriste dupliseer op die kostedoeltreffendste (goedkoopste/mees
ekonomiese) manier.

(2)

Tumi's Travel stuur elektroniese kopieë van die reisprogram na 'n
groep van twintig toeriste.

(2)

Noem TWEE van die toerustingstukke wat stemoproepe kan
ontvang.
TOTAAL AFDELING E:
GROOTTOTAAL:

Kopiereg voorbehou

(2)
[6]
30
200

Toerisme

25
NSS

DBE/Feb.–Mrt. 2012

AFDELING E: KLIËNTEDIENS EN KOMMUNIKASIE
VRAAG 7
7.1

Die prent hieronder wys hoe besighede in die toeristebedryf die manier waarop
hulle besigheid doen, aanpas, om in die behoeftes van internasionale toeriste te
voorsien. Bestudeer die prent en beantwoord die vrae wat volg.

Maak jou besigheid
oop vir die wêreld
3
1
2

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2

¥ £
€ $

Ons aanvaar jou
geldeenheid.

Verduidelik waarom inkopies by die besigheid in die prentjie vir party
internasionale toeriste gerieflik sal wees.

(2)

Noem die lande, wat as 1, 2 en 3 op die prent aangedui word, wie se
geldeenhede deur hierdie besigheid aanvaar word.

(3)

Noem EEN manier waarop hierdie besigheid voordeel sal trek deur
meer as een internasionale geldeenheid te aanvaar.

(2)

Bestudeer die prent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Hierdie vorm
van kliënteterugvoer is in die
badkamers van
die OR Tambo
Internasionale
Lughawe gesien.

Kopiereg voorbehou

TEVREDE?

Ons wil weet.

BEOORDEEL ONS BADKAMERS
SMS die sleutelwoord WASHROOM C2F
gevolg deur jou terugvoer na 326791

Blaai om asseblief

Toerisme
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7.2.2

7.2.3
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Gee EEN rede waarom die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika
(ACSA) hierdie kennisgewings in die badkamers by die lughawe
opgesit het.

(2)

Verduidelik waarom die maatskappy die badkamer 'n nommer (C2F)
gee.

(2)

Jy het onlangs die badkamer besoek en dit baie skoon en higiënies
gevind. Gebruik die instruksies in die prent hieronder en voltooi A en
B saam met jou terugvoer aan die maatskappy.

A

(1)

B

(4)

Blaai om asseblief

Toerisme
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Bestudeer die prent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
Elke personeellid in 'n besigheid is verantwoordelik
vir uitstekende kliëntediens.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

Gee EEN rede waarom die kliënte by hierdie restaurant hierdie
boodskap op die tafel gelos het.

(1)

Noem EEN vorm van geskrewe kliënteterugvoer wat deur
restaurante gebruik kan word.

(1)

(a)

Dink jy dat hierdie boodskap as 'n vorm van kliënteterugvoer
beskou kan word?

(1)

(b)

Motiveer jou antwoord op VRAAG 7.3.3(a).

(2)

(a)

Noem wie vir die frustrasie van die kliënte in hierdie insident
verantwoordelik gehou moet word.

(2)

(b)

Kopiereg voorbehou

Stel EEN korrektiewe aksie voor wat deur die bestuur
geneem kan word wat verbeterde kliëntediens tot gevolg sal
hê.

Blaai om asseblief

(2)
[25]
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VRAAG 8
Die bestuurspan van Bingo Lugdienste in Johannesburg is vir 'n noodvergadering
byeengeroep.
Julle het nog
tien minute om
'n oplossing te
vind.

Die vliegtuig het
enjinprobleme
en die vlug is
gekanselleer.

BINGO LUGDIENSTE VERGADERKAMER

8.1

Identifiseer die probleem wat die span moet oplos in die prent hierbo.

(1)

8.2

Gee EEN rede waarom dit belangrik is om as 'n span saam te werk in 'n
krisissituasie soos hierdie.

(2)

8.3

Identifiseer TWEE vorme van tegnologie in die prent hierbo wat gebruik kan
word om met die lughawepersoneel te kommunikeer.

TOTAAL AFDELING E:
GROOTTOTAAL:

Kopiereg voorbehou

(2)
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AFDELING E: KLIËNTEDIENS EN KOMMUNIKASIE
VRAAG 8
8.1

Bestudeer die prent hieronder.

Ingesteldheid is alles in die toerismebedryf.
Die enigste keer wat jy
'n sin met 'NEE' kan

Nee, daar is
geen manier nie!
Nee dankie!

begin, is wanneer jy sê
'Nee wat, dis geen
probleem nie, ek sal dit
met plesier doen.'

A

8.1.1

B

Kies die geskikste persoon in die prent hierbo om in diens te
neem as voorstewerkslyn-personeel in jou restaurant.

(1)

8.1.2

Gee EEN rede vir jou antwoord op VRAAG 8.1.1.

(2)

8.1.3

Noem TWEE vaardighede wat nodig is om 'n kelner/kelnerin te
word.

(4)

Verduidelik waarom uitstekende kliëntediens in 'n restaurant baie
belangrik is.

(2)

8.1.4

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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Lees die uittreksel hieronder.

Neem Gastetevredenheid na die 21ste Eeu
Om terugvoer van gaste te kry, word as een van die waardevolste
instrumente beskou om diensstandaarde in die toeristebedryf te handhaaf.
Akkommodasieverskaffers moet weet hoe kliënte hulle diens en die gehalte
van hulle kamers ervaar en of daar aan verwagtinge voldoen is. Kry nou die
mees gevorderde kliënteterugvoerprogram, EGuestSurv.
Besighede gebruik eGuestSurv se opnameresultate in personeelprestasiebestuursprogramme.
Koop en laai eGuestSurv nou vir jou besigheid af!!
eGuestSurv
Aanlyn-gastetevredenheid-opnames
Kenmerke:
*onmiddellike resultate
*werklike tyd 24/7
Kry onmiddellik terugvoer van jou kliënte op jou webtuiste.
8.2.1

Identifiseer die tipe produk wat hierbo geadverteer word.

(2)

8.2.2

Identifiseer die sektor in die toeristebedryf wat spysenieringsdienste
verskaf en wat dalk kan belangstel om hierdie produk te koop.

(1)

Noem TWEE maniere waarop 'n besigheid voordeel kan trek as hulle
hierdie produk koop en gebruik.

(4)

Verduidelik waarom dit belangrik is dat die produk 24/7 gebruik kan
word.

(2)

8.2.3

8.2.4

8.2.5

Kopiereg voorbehou

Bespreek EEN manier waarop positiewe terugvoer van kliënte tot die
voordeel van 'n besigheid gebruik kan word.

Blaai om asseblief

(2)
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VRAAG 9
9.1

Bestudeer die tekenprent hieronder.
Totsiens,
kompetisie

SPANWERK
9.1.1

9.1.2

Kopiereg voorbehou

Trek! Trek! Trek!

Noem die volgende rolspelers in 'n span:
(a) Die persoon wat verantwoordelik is vir die hou van geskrewe
rekords van alle besprekings

(1)

(b) Die persoon wat verantwoordelik is daarvoor om seker te maak
dat die projek afgehandel word

(1)

(c) Die persoon wat moet verseker dat daar geen wrywing en konflik
onder spanlede is nie

(1)

Verduidelik waarom die leier van die span sê: 'Totsiens, kompetisie'.

(2)

Blaai om asseblief
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Bestudeer die prent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

PRESIES WAT JY WIL
HÊ, WANNEER JY DIT
WIL HÊ.

9.2.1

9.2.2

bespreek jou vlug

boek in

bespreek jou sitplek

vluginligting

bespreek jou ete

druk instapkaart

Voltooi die sin: Al die funksies wat hierbo genoem word, het
betrekking op toeriste wat per … reis.
Identifiseer die TWEE tipes tegnologie wat gebruik word om toegang
te kry tot die funksies wat in die prent genoem word.

TOTAAL AFDELING E:
GROOTTOTAAL:

Kopiereg voorbehou

(1)

(4)
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