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Wat een jaar hebben we achter de kiezen. The wind of change is blowing hard.
De reisindustrie voelt de veranderingen, wil innoveren, maar krijgt op de valreep
een prijzenoorlogje in de nek geduwd. Luxe is een persoonlijk begrip, dat niet
in één definitie -of brochure- te vatten is. De reisindustrie professionals zijn
actief op zoek naar inspiratie en visie: het was een eer om PUNCH! en Travel360°
- The Conference voor u te organiseren. We love you. De global trends wijzen op
méér reizen, méér ontdekken, méér ontmoeten, maar de wereld wordt herverdeeld: bereid u voor op een rol als gastheer en gastvrouw van de opkomende
landen. De derde wereld bestaat niet meer, de vierde wereld wordt de ruimte. Een
ervaren rot in het vak leeft zich uit in de “customer experience”, het enige wat
in de toekomst nog het verschil zal maken. Cruises bereiden zich voor op enkele
boomjaren: de capaciteit stijgt, nieuwe klanten moeten deze vorm van reizen
dringend ontdekken.
“Geloof in je eigen slogans, creëer een ja-cultuur, neem talentvolle mensen in
dienst. Probeer. Misluk. Probeer opnieuw. Het leven is aan de innovators, de
disruptors en aan de vaste waarden, die zichzelf niet té serieus nemen.
Yesterday is history. Today is a gift. Tomorrow is history. Hell, yes!”

Aan dit nummer werkten mee: Sanne Adriaens,
Olivier Depaep, Pieter Weymans (gastauteur), Jan Peeters,
Kris Van den Broeck
Vormgeving: Snyvo
Fotografie: Thinkstock
Druk: Drukkerij Geers Offset
Oplage: 5.000 ex.
Abonnementen: Zeker zijn van een volgend nummer in je
brievenbus? Abonneer je via www.travel360.be/abo
Voor bedrijfsabonnementen vanaf 10 exemplaren:
sales@travel360.be
Advertenties: Kris Van den Broeck
Tel. +32(0)16 89 68 50 - kris@travel360.be
Travel360° bvba
Vaalbeekstraat 46 – B-3050 Oud-Heverlee
Tel. +32(0)16 89 68 50 – redactie@travel360.be

– Jan Peeters
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ADVERTORIAL

Een uitzonderlijk aanbod van landen, producten en merken

Het Vakantiesalon van
Brussel 2015 heeft alle
ingrediënten om een topeditie te worden. We zullen
wederom een uitzonderlijk
aanbod aan exposanten tellen.
Frankrijk brengt het hele aanbod
van het vakantieland bij uitstek onder
één dak. Ook Spanje is uniek: Tourspain
heeft in Brussel meer partners dan
in London of Parijs! Alle Spaanse
toppers zijn dan ook aanwezig. De
vele reismerken weten ondertussen dat hun aanwezigheid op het
Vakantiesalon een opportuniteit is
om een interessant marketingverhaal
te brengen, met vele crossmediale
mogelijkheden.

Een kwalitatief publiek van
potentiële reizigers
Sinds vorig jaar stapte het Vakantiesalon van Brussel af van het

Marketing, communicatie en
contactmogelijkheden
Het Vakantiesalon van Brussel is veel meer dan louter

systeem van gratis kaarten. De toegangsprijs bedraagt € 10 in

de beursdagen op zich. Het is een opportuniteit om aan

2015. Zo streven we naar een kwalitatief publiek van gemotiveer-

hedendaagse field marketing te doen, met een ruime set

de potentiële reizigers. We willen elk van de bezoekers individueel

communicatietools ter beschikking van elke standhouder.

prikkelen, zodat hij of zij zich kan aansluiten bij één van de ver-

Je reeks van contactpunten met de bezoekers is zo intens,

haallijnen van het Vakantiesalon. Dat biedt heel veel mogelijkhe-

zo uitgebreid en zo multichannel en tijdloos als je dat zelf

den voor de bezoeker én voor de exposant. Het Vakantiesalon van

wenst. Elke exposant kan het maximum uit zijn beursaan-

Brussel is een ontmoetingsplatform met talrijke contactmogelijk-

wezigheid halen, door proactief te communiceren. Wij geven

heden: fysisch en elektronisch.

hierbij graag advies, en wij luisteren graag naar ideeën.

Themaroutes: animatie, beleving
en communicatiemogelijkheden

De vakantieplanner voor reisagenten
Beste reisagent, duid het Vakantiesalon van Brussel met

4

In 2014 pakte het Vakantiesalon voor het eerst uit met een aantal

stip aan in je agenda. Het is de beste plaats, veruit, om alle

themaroutes. Dit werd door de bezoekers zeer geapprecieerd. In

nieuwigheden over tal van bestemmingen te ontdekken,

2015 vormen ‘Outdoor’, ‘Gezinsvakanties’ en ‘Fietsen’ de belang-

om nieuwe producten te leren kennen en verkoopkansen

rijkste speerpunten van het salon. Hieraan worden de interactieve

voor jezelf te creëren. Het Vakantiesalon van Brussel is een

routes gekoppeld, met diverse communicatiemogelijkheden. De

echte “vakantieplanner voor reisagenten”. Erg belangrijk:

exposanten kunnen hier handig op inpikken, en hun producten

als reisprofessional kan je er in contact treden met tal van

nog beter en –vooral- nog proactiever profileren. Het concept van

hoteliers, lokale toeristische diensten en aanbieders van

themaroutes zorgt voor animatie, beleving én voor een betere

producten, diensten en ervaringen. Je komt terug met een

circulatie op de beurs.

rijkdom aan informatie en contacten!
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Gastland
Tunesië
Tunesië is vastbesloten
om zich als gastland van
het Vakantiesalon van
Brussel 2015 te presenteren als een bestemming
met een waaier aan gekende,
maar ook onbekende troeven.
Tunesië zal alle communicatiemogelijkheden van Het Vakantiesalon
aangrijpen om proactief met de
bezoekers te communiceren, om stereotype
beelden te doorprikken en de mensen te verras-

“Brussels Travel Top is
al snel uitgegroeid tot
een belangrijk ontmoetingsmoment voor travel
professionals. Dit zijn de
momenten waarvoor iedereen graag plaats maakt
in de agenda.”

sen met het veelzijdig aanbod. Tunesië is een
gevarieerd vakantieland op twee en een half uur
vliegen van Brussel met een ongekende diversiteit
aan mogelijkheden.

De 5e editie van de Brussels
Travel Top
Op donderdag 5 februari wordt Het Vakantiesalon
weer het trefpunt voor reisprofessionals. Overdag
staat de beurs open voor contacten tussen professionals. Maak afspraken, bezoek de gehele beurs:
er zijn heel wat contactpersonen van internatio-

Annemie Gesquiere

naal kaliber aanwezig op het Vakantiesalon, die je
maar één keer per jaar in Brussel zal aantreffen.
De verschillende beroepsverenigingen tekenen
present, en zullen je graag met raad en daad
bijstaan. Netwerken, contacten onderhouden,
nieuwe mogelijke partners ontdekken: in deze
digitale wereld is een face-to-face-contactopportuniteit nog véél belangrijker dan vroeger.
Op 5 februari loopt Het Vakantiesalon van
Brussel voor de travel professionals door in
een get-together voor “professionals only”. Een
hoogstaand topforum zal plaatsvinden waar je
getuige zal zijn van een uitzonderlijke “Meeting

“Het Vakantiesalon biedt
alle mogelijkheden voor de
actieve reisprofessional om
te netwerken, de productkennis bij te vijzelen én om
nieuwe zaken te ontdekken.”
Axel De Corte

Fisa Brussels NV

of the Minds” van nieuwe en oudere sleutelspe-

Lenniksebaan 451

lers in de toerismemarkt. De werktitel van deze

NOG NIET INGESCHREVEN?

1070 Brussel

happening is “The old AND the new: a world of

Surf snel naar de nieuwe website.

www.fisa.be

professional opportunities”.

www.vakantiesalon.eu
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OF EEN ONVERGETELIJKE
HONEYMOON OP ROMANTISCH ARUBA
Wat is nu een mooiere plek om te trouwen of om op huwelijksreis te gaan dan
Aruba? De liefde vieren op een hagelwit strand door daar het ja-woord te geven
of genietend van het veelzijdige landschap, prachtige zonsondergangen en een
schitterende sterrenhemel, kan het bruidspaar napraten over hun bijzondere dag.
Bekijk voor meer informatie www.aruba.com.

DE PERFECTE
HUWELIJKSREIS!

GEEF ELKAAR HET
JAWOORD OP ARUBA!

ROMANTISCH CULINAIR
VERWEND WORDEN!

Wil je een huwelijksreis aanbieden aan een bruidspaar?
Het in de Caraïben liggende eiland Aruba is door de mix
van parelwitte stranden, wuivende palmbomen, het fijne
klimaat en de mooiste blauwe zee een perfecte huwelijksreisbestemming. Via een rechtstreekse vlucht vanuit
Amsterdam kom je na 9 uur vliegen op Aruba, dat behoort tot het Koninkrijk der Nederlanden. Nederlandstalige bruidsparen kunnen midden in de tropen hun eigen
taal spreken. De gemiddelde temperatuur op het ‘One
Happy Island’ Aruba is namelijk 29 graden Celsius. Perfect voor een zon- en relaxhuwelijksreis.

Trouwen op het ‘One Happy Island’ is ook heel goed
mogelijk, zowel religieuze inzegeningen als voor de
Burgerlijke Stand. Er zijn ontelbaar veel mooie plekjes
op het eiland die een prachtig tafereel vormen voor een
huwelijksceremonie. Dankzij de vele weddingplanners
aanwezig op het eiland, kan het bruidspaar met gemak
ook op Aruba elkaar het jawoord geven. Een weddingplanner of evenementencoördinator kan hen helpen bij
het regelen van de benodigde documenten en alle organisatorische vraagstukken voor de grote dag. Van haar
en make-up tot fotografie, bloemen, taart en muziek.

Bij een huwelijksreis hoort natuurlijk ook lekker en
vooral romantisch eten en op Aruba raak je simpelweg niet uitgegeten. Het eiland heeft een variatie aan 200 restaurants en eetmogelijkheden. Ga
bijvoorbeeld naar een lokaal visrestaurant op het
strand waar je in de branding met je tenen in het
zand de zon onder ziet gaan. Maar ook kan je op
Aruba terecht voor Japanse, Argentijnse, Italiaanse,
Nederlandse, Chinese, Belgische, Amerikaanse en
Franse keukens en natuurlijk de lokale keuken, Creools Caribisch eten.

LUXE RESORTS EN
HOTELS: GENIETEN
VAN PERFECTE SERVICE!

ACTIE: SPORT
EN ONTSPANNING!

UNIEKE ARUBA
CADEAULIJST!

Bruidsparen die ook iets meer actie willen, kunnen
een onvergetelijke huwelijksreis op Aruba beleven. Want naast zon, zee en strand heeft Aruba ook
sportfaciliteiten te bieden zoals duiken, snorkelen,
mountainbiken, een strandtocht op paard, wind- en
kitesurfen of dé hype van Aruba, stand-up paddle
board yoga. Dat is yoga op een surfplank middenin de
oceaan met een strakblauwe lucht als uitzicht.

Vergeet de broodroosters, blenders en andere huwelijkscadeaus. Door middel van het Bridal Registry van
Aruba kunnen vrienden en familie van het bruidspaar
er voor zorgen dat zij een nog spectaculairder huwelijkreis krijgen. In Bridal Registry staan onder andere
diners, activiteiten en excursies, een huurauto en
winkeltegoed voor op het eiland. Perfecte cadeaus
waarmee het bruidspaar hun huwelijk en huwelijksreis op het eiland verder kunnen beleven.

Uiteraard helpt de accommodatie op Aruba ook een
handje mee. Op het eiland bevinden zich veel luxe
resorts en hotels tot maar liefst vijf sterren. Voor ieder
wat wils. Zo kan ieder bruidspaar optimaal genieten
van hun huwelijksreis.
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Aruba Tourism Authority
R.J. Schimmelpennincklaan 1
2517 JN Ten Haag, Nederland
T +31 (0)70 302 80 40
F +31 (0)70 360 48 77
www.aruba.com
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JAAROVERZICHT
EEN 360° KIJK OP
HET SCHARNIERJAAR 2014
2014 zal de geschiedenis ingaan als een
scharnierjaar. Het is het jaar waarin
de reisindustrie haar zelfvertrouwen
terugvond, en begon uit te kijken naar een
nieuwe, onbekende maar veelbelovende
toekomst. Een jaar waarin “het internet”
minder en minder als een bedreiging werd
aanzien, maar in tegendeel een oneindige
bron van mogelijkheden en kansen. 2014
was het jaar waarin iedereen besefte dat
elke speler alle mogelijke verkoopkanalen
moet benutten. Niet omdat de reisindustrie dat beslist, maar omdat de consument
het niet anders wil. 2014 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de reisindustrie de toekomst omarmde.

DEC

Wij eindigden vorig jaar ons jaaroverzicht 2013 in het novem-

ABTO moet voor de vijfde keer een krimp van het marktaandeel van

ber-nummer van dit magazine met de volgende zinnen: “In

de touroperators aankondigen. Er is echter hoop: de boekingen zijn,

december kijkt de reisindustrie terug op een krankzinnig “roller-

dankzij zeer vroeg gelanceerde zomerprogramma’s, goed gestart. De

coaster jaar”. Iedereen beseft: het wordt nooit meer als vroeger.

reissector kijkt reikhalzend uit naar 2014, en hoopt op beterschap.

De toekomst is begonnen, en het gaat snoeihard. If you have
everything under control, you are definitely not going fast enough,
folks.”

JAN

Op 1 januari 2014 wordt het reisbureaudecreet nu ook officieel afgevoerd, en staat de deur open voor “zelfregulering”

Inderdaad, het blijft snel gaan. December 2013 is absoluut geen

door de reissector. Na twintig vergaderingen blijkt echter dat we

maand om rustig even pas op de plaats te houden en terug te

nog nergens staan. De verschillende partijen hebben naar verluidt

kijken. De rollercoaster dendert verder. Onstopbaar.

voorstellen op tafel gelegd” maar niemand bleek bereid om te kiezen voor een compromis. Water in de wijn? Het zal voor een andere

Ryanair kwam, zag en pakt iedereen in snelheid: voordat zelfs

keer zijn, blijkbaar. Een quote uit één van onze artikels in januari:

Brussels Airport het goed en wel beseft, heeft de low cost airline

“Het outgoing toerisme hoeft de “Groote oorlog” niet te herdenken,

zich geïnstalleerd in Brussel. Met vier Brussel-gebaseerde vlieg-

we voeren vrolijk onze eigen versie op. Divided we stand”

tuigen zal Ryanair het gevecht aangaan met -vooral- Vueling. Het
inspireert toenmalig Waals minister André Antoine tot één van de

De eerste geruchten over een nieuwe distributiestrategie van

minst intelligente uitspraken van 2013: de goede man roept op tot

Ryanair duiken op. Een eerste concreet bewijs is de samenwerking

een “Paix du ciel”, waarbij alle low cost vluchten voor Charleroi zou-

met Google Flight Search. Gesprekken met de GDS-bedrijven zou-

den zijn en de “klassieke commerciële en lange afstandsvluchten”

den lopende zijn.

voor Brussels Airport zouden kiezen. Gelukkig neemt niemand de
uitspraak van de excellentie echt serieus. Ryanair daarentegen zal

In Gent gaat Squatra, het grootste onafhankelijke full-service

het hele jaar 2014 het nieuws blijven beheersen.

reisbureau in Vlaanderen, na vier jaar over kop. Groots denken en
ondernemen in Vlaanderen: het blijkt om één of andere reden nog

Een andere gebeurtenis in december 2013 heeft ook met de

steeds niet gemakkelijk te zijn.

luchtvaart te maken: de Jetairfly Dreamliner arriveert in België, en
iedereen zou het geweten hebben. De nachtmerrie met overhitte

De Nederlanders denken daar duidelijk anders over: steeds meer

batterijen is vergeten, de hype kan beginnen.

Nederlandse spelers steken de grens over, in de hoop hun thuismarkt te kunnen uitbreiden met een potentieel van zes miljoen
Vlaamse consumenten.

TRAVEL360° / NOVEMBER/DECEMBER 2014

7

FEB

De boekingspiek blijft voorlopig duren, maar niemand

Commissievergadering Toerisme nr C124-BIN8: “De facto zul-

is er écht gerust in: de consument zoekt en boekt gretig

len de pogingen om te komen tot één overkoepelend systeem,

online. Een Telefacts uitzending met als titel: “De perfecte

nu wel beëindigd zijn, maar ik ontken dat er geen zelfregule-

vakantie: online of via het reisbureau?” strooit gretig zout

ring zou zijn. De twee grootste organisaties, VVR met Fervent

in de wonde. Het Telefacts team had zich duidelijk tot doel

Reisagent en ABTO in samenwerking met Safeshops, gaan

gesteld aan te tonen, dat de consument geld kan besparen

aan zelfregulering doen. De twee kleinere spelers vinden het

door zelf online de verschillende componenten van zijn reis bij

niet nodig: er komt dus niet één overkoepelend zelfregulerend

elkaar te zoeken en afzonderlijk te boeken. Gesprekken met

systeem. Wie aangesloten is bij VVR, zal kunnen zeggen dat zij

reisagenten worden undercover gefilmd, hun voorstellen wor-

garanderen dat ze bepaalde normen naleven, zich houden aan

den vergeleken met de prijzen van hotel websites en online

een gedragscode, dat ze een bepaalde kwaliteit garanderen,

travel agents, in combinatie met apart geboekte vluchten en

dat ze bonafide agenten zijn. Hetzelfde geldt voor wie aange-

transfers. De verschillen zijn soms erg groot, steevast in het

sloten is bij ABTO, via een ander systeem weliswaar. Die twee

nadeel van “de reisagent”.

gaan dus gelabeld zijn door hun eigen organisatie en gaan dat
op hun eigen manier promoten. De twee kleinere spelers, met

De verontwaardiging in de sector is groot, de uitzending

alle respect voor hen, VLARA en BTO, stappen er niet in.” Zo,

is hét onderwerp van de gesprekken tussen collega’s op

case closed, blijkbaar.

Het Vakantiesalon van Brussel en tijdens Brussels Travel Top.
Achteraf zou blijken dat -onder andere- deze uitzending aanleiding zou zijn tot een collectief “moment of truth”, een wake
up call om het hoofd niet langer in het zand te steken.

MRT

Voor de eerste -en wellicht laatste- keer citeert
Travel360° de Bijbel, met name een vers uit Lucas 15: “Ik

zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar
In Nederland is het De Consumentenbond die de reisbranche

die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen

blijft aanvallen over de online al dan niet gepubliceerde

die geen inkeer nodig hebben”. Het gaat over de terugkeer van

boekingskosten. Vaak worden die pas in de loop van het

Ryanair naar de GDS distributie, met Travelport als –voorlo-

boekingsproces toegevoegd: De Consumentenbond wil dat

pige- exclusieve partner. Het is een historische comeback van

de boekingskosten in de basisprijs inbegrepen zitten. ANVR

Ryanair, dat beseft dat het eigen online boekingskanaal niet

Directeur Frank Oostdam noemt De Consumentenbond een

zal volstaan om de ambitieuze groeiplannen te realiseren. Een

“Rupsje Nooitgenoeg”, naar een in Nederland alom bekend

bewijs van het feit dat elk relevant distributiekanaal ook in de

kinderboekje.

toekomst zijn waarde heeft.

Binnen TUI AG -de moederholding van TUI Travel- kiezen de

Met Travel Counsellors komt de Nederlandse pionier van de

aandeelhouders strategisch positie. RIU verstevigt zijn posi-

ZRA’s of zelfstandige reisagenten naar België. Travel Experts

tie, de Noor Frederiksen verkoopt het grootste deel van zijn

krijgt dus concurrentie. Wellicht breekt het concept van de

aandelen. De Rus Mordachov weegt met 25% van de aandelen

reisagenten zonder reiskantoor nu definitief door in België.

het zwaarst. De kaarten worden geschud, want TUI AG bereidt

In Nederland is het al sinds jaren een fenomeen, met bijna

een fusie met TUI Travel voor, zo zal later blijken.

600 actieve ZRA’s tegenover zo’n 1050 reisbureau vestigingen.
In 2004 waren de zelfstandige reisagenten nog maar met 74.

In eigen land bereiden de politici zich voor op “de moeder

8

van alle verkiezingen”. Midden februari vat – toenmalig –

In Nederland herstelt de reissector maar langzaam van de klap

minister van toerisme Geert Bourgeois de situatie omtrent

van het Oad-failissement. Van de 1800 ex-Oad medewerkers

“zelfregulering in de toeristische sector” samen in de

moesten er immers 1100 per direct op zoek naar een nieuwe job.
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Duizenden schuldeisers hebben cumulatief 55 miljoen euro te goed, de

Het schip vaart, de bemanning werkt hard, elke dag

luchtvaart zou een schade van rond de 100 miljoen euro opgelopen heb-

worden er mijlen afgeklokt – maar gaat het schip de

ben. Het Garantiefonds SGR moest 20 miljoen ophoesten. Meer en meer

juiste richting uit? Nobody knows.”

vingers wijzen richting Rabobank: men stelt zich vragen bij de onverzettelijke houding van de bank. De curatoren hebben de Oad-schuld van 11,9

Maar er is één zekerheid: elk jaar brengt zijn rel rond de

miljoen euro bij de bank ondertussen al geheel afgelost, de reisbranche

nachtvluchten vanuit Brussels Airport. Ook dit jaar is

likt haar wonden.

het weer prijs. Staatssecretaris van Mobiliteit denkt in

20
14

de komende verkiezingen stemmen te kunnen winnen
CLIA kondigt aan dat er wereldwijd 25 nieuwe, meestal grote cruisesche-

door vluchten voor zeven uur ‘s ochtends te verbieden.

pen in de komende vier jaar in de vaart zullen komen. De sector rekent

Het argument: de nachtrust van de omwonenden. In

dan ook op scherpe groeicijfers. Een kans voor elke reisagent.

één ruk pleit de staatssecretaris dan maar ineens voor
het verplaatsen van cargo-, charter- en low cost activi-

De zomerboekingen stagneren en gaan een windstilte in. Toch klinkt tij-

teiten naar “meer gespecialiseerde luchthavens”. Dat is

dens de ITB een nieuwe , hardnekkige kreet: “de pakketvakantie is terug

de tweede excellentie in één jaar, die bewijst absoluut

van nooit weggeweest.” Het lijkt erop dat de pessimisten eens te meer

geen kaas gegeten te hebben van de luchtvaart. Pijnlijk.

ongelijk krijgen: de consument herontdekt de voordelen van een volledig
georganiseerd vakantiepakket. De combinatie van volledig ontzorgen en

Ondertussen ontdekt de politiek een nieuwe vijand: be-

volledig beschermen is nog zo gek niet, merken meer en meer vakantie-

drijven zoals Uber en Airbnb groeien razendsnel en vor-

gangers. Het is einde maart, en er is hoop.

men samen de pijlers van de nieuwe “sharing economy”.
Hoteliers krabben zich in het haar, taxichauffeurs gaan
woest over tot stakingsacties, beroepsverenigingen

APR

Maar dit is de reisindustrie, dus niets is zeker. 2014 ontwikkelt

wijzen op de regels die voor iedereen gelden, en politici

zich meer en meer als een “raar jaar”. We gaan een pre-electorale

verdedigen met vuur de belangen van de bestaande

periode in, het WK voetbal –mét de Belgen!- staat geprogrammeerd aan

spelers. Het houdt deze nieuwe partijen niet tegen, ze

het begin van het hoogseizoen, en de berichten over de economie en de

groeien razendsnel wereldwijd en de Facebook genera-

tewerkstelling blijven onheilspellend. Wij schrijven midden april: “Het

tie van consumenten vindt het allemaal prachtig. The

grootste gevaar voor een zeiler die midden op zee zit, is dat hij zou koer-

Times They Are a-changin’.

sen op een kompas dat verkeerd afgestemd (“gecalibreerd” is de term)
werd. In zo’n geval denkt de zeiler dat hij op koers zit, maar in werkelijkheid voert zijn schip hem totaal de andere kant op. Is dit de verkeerde
kant? Misschien niet, misschien wel. Hoe dan ook, het zijn onbekende
wateren. Vele toerisme professionals voelen zich nu zoals deze zeiler.

MEI

Er is een galerij van grote namen die het Belgisch
toerisme maakten tot wat het vandaag is.

Slechts enkelen krijgen de eretitel “pionier”.

“DO NOT THINK OUTSIDE
THE BOX. FORGET THE
BOX. THERE IS NO BOX”
Travel360°

JUN
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Eén van die pioniers sterft begin mei: Christophe Wirtz, de stichter

wereld” te creëren. Na de omvorming van de industriële holding Preussag naar het

van Sunsnacks. De reacties zijn unaniem: een groot man heeft ons

toerisme bedrijf TUI, na de fusie tussen het Duitse TUI en het Britse First Choice,

verlaten.

wordt nu de laatste stap genomen naar een wereldwijd opererend toeristisch
bedrijf. De cirkel is rond, de nieuwe structuur zal het bedrijf in staat moeten stellen

Het wordt duidelijk dat het boekingsseizoen voor zomer 2014 ook dit

met succes te opereren in deze snel veranderende wereld, waarin nieuwe spelers

jaar een kameelcurve volgt. In mei is het onrustwekkend rustig, en

permanent de bestaande orde op z’n kop willen zetten.

iedereen hoopt op een stevig last minute seizoen. De grote touroperators communiceren hun kwartaalresultaten in een “so far, so good”

Ondertussen wordt het drukker en spannender op de transatlantische vluchtroutes

sfeertje maar iedereen kijkt bang uit naar de volgende maanden.

van Europa naar de USA. De low cost airlines kijken begerig naar deze markt, en
kondigen één voor één plannen in deze richting aan. Norwegian Air is de eerste met

Steeds meer beseft de sector dat de oude meetinstrumenten niet meer

een no frills route London Gatwick- Fort Lauderdale volgens het klassieke recept:

volstaan om de polsslag van de markt te meten. Vele vragen dringen

lage instapprijzen, met een waslijst aan extra te betalen items.

zich op: hoe groot is het aandeel van de online travel agents? Met welk
deel van de vakantiekoek gaan de low cost spelers lopen? Hoeveel

Overigens: de klassieke airlines zien deze dagen langs alle kanten gevaren opduiken.

Belgen en Nederlanders bekeren zich tot de “sharing economy”? Wat

De Middle East carriers bieden aan zeer concurrentiële tarieven een uitstekend

is in deze crisisjaren het aanzuigeffect van aanbieders van tijdelijke,

long haul product aan, en de low cost airlines verhogen stelselmatig hun aanbod,

aantrekkelijke deals zoals TravelBird? “Meten is weten”. Maar als alle

ook vanuit de belangrijke, internationale luchthavens. De nieuwe Lufthansa CEO

gegevens ontbreken, kan je niets meten. En weet je dus niets. Het is

Carsten Spohr kondigt in juli een nieuw initiatief aan: het bestaande low cost, point

einde mei, en de onzekerheid heerst alom.

to point concept van Germanwings wordt uitgerold over Europa met een nieuwe
holding: “Wings”. Opvallend: de Lufthansa CEO ziet ook mogelijkheden voor low

Voor de politici is de onzekerheid voorbij op zondag 25 mei: de “moeder

cost op long haul routes. Fire in the sky!

van alle verkiezingen” heeft plaats, de kiezer spreekt en schudt de kaarten. Die blijken moeilijk te liggen, een lange federale regeringsformatie

Op 17 juli is het letterlijk “fire in the sky”: Malaysian Airlines vlucht MH17,

kondigt zich aan. Er is opvallend weinig aandacht voor de toeristische

onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, stort neer in Oost-Oekraïne. Meer

sector geweest in de aanloop naar deze verkiezingen.

dan waarschijnlijk werd het toestel neergeschoten. Bijna 300 slachtoffers, een
meerderheid Nederlanders. Het ondenkbare is gebeurd. De grote vraag: “hoe moet
het nu verder?” wordt de volgende dag beantwoord: vlucht MH17 vertrekt, zoals

JUN

Er is echter één rotsvaste zekerheid, dit jaar: het Wereldkampi-

gepland, van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Het leven is keihard, maar gaat

oenschap voetbal start op 12 juni in Brazilië. De grote vraag bin-

verder. Steeds verder.

nen de reissector: wat zal het effect van het WK zijn op de boekingen?
De Belgen winnen hun eerste matchen, en gaan door naar de volgende
ronde. Het land wordt gek, en zit aan het TV toestel gekluisterd, bier
en barbecue binnen handbereik.

AUG

De oogstmaand levert alvast een nieuwe Vlaamse regering op, met
een nieuwe naam op toerisme. Ben Weyts (NVA) wordt Minister van

Mobiliteit, Openbare werken, Vlaamse rand, Toerisme en Dierenwelzijn. Het valt
te verwachten dat hij voor wat zijn toerisme-bevoegdheid, het beleid van zijn

Half juni nemen de belangrijkste last minute spelers een besluit: het resultaat is belangrijker dan de manier waarop. De prijzen donderen naar
beneden, het grove discount geschut wordt bovengehaald. De consument wordt langs alle kanalen door alle mogelijke spelers benaderd en
om de oren geslagen met gekraakte prijzen. Nood breekt wet, er zijn
nog téveel vliegtuigstoelen en hotelbedden beschikbaar.
In Luik lanceert de topman van Liège Airport een ideetje: hij wil investeerders overtuigen om een regionale luchtvaartmaatschappij op te
richten, uiteraard gebaseerd in Luik-Bierset. Gelukkig gaat deze vlieger
niet op, en wordt van dit voorstel achteraf niets meer vernomen.
Op het WK vliegen de Engelsen er na de eerste ronde uit. De spelers
vliegen naar huis, de Engelse consument neemt het vliegtuig op weg
naar zijn last minute gekozen vakantiebestemming. De Belgen blijven
in Brazilië. De reisindustrie professionals zijn blij voor de Rode Duivels,
maar bereiden zich voor op het moment van de Belgium-exit.

JUL

Midden in de zomerperiode wordt duidelijk waarom de belangrijkste aandeelhouders van TUI AG in februari hun strategische

posities innamen. TUI AG kondigt in de klassieke “komkommerperiode”
aan, dat het bedrijf wil fusioneren met haar dochteronderneming TUI
Travel om zo “het grootste geïntegreerde leisure toerisme bedrijf ter
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voorganger Geert Bourgeois in grote lijnen zal verder zetten.

maken via een gericht zoekkanaal. Dit betekent nog maar eens

In de UK doet de topman van beroepsfederatie ABTA (reisagen-

een uitbreiding van de bestaande distributiemogelijkheden

ten en tour operators) een opmerkelijke uitspraak: hij ziet de

voor alle spelers.

reisindustrie voor een “tweede online transformatie” staan.

Travel360° organiseert PUNCH!, een event voor echte, enthou-

Hij ziet een beweging van de consument naar multi-platform

siaste toerisme professionals. De zaal zit barstens vol met

zoeken en boeken, waarbij naadloos van online naar offline en

145 deelnemers. Wij hadden reisprofessionals uitgenodigd die

omgekeerd wordt gestapt. De ABTA CEO zegt letterlijk: “Er zijn

aan de volgende criteria voldoen: jong van geest, positief en

nieuwe consument verwachtingen, er is de invloed van Big Data

toekomstgericht. Twaalf presentaties over de toekomst, een

en Google, en er is nieuwe vliegcapactiteit. Ik denk niet dat er

debat over de toekomst en 3 PUNCH! Awards worden geperst

één bedrijf is in de reissector dat kan stellen dat het over een

in een tijdspanne van amper 150 minuten. Na afloop is iedereen

business model beschikt dat het veilig door de volgende tien

het unaniem eens: wat een vibe!

jaar zal brengen”. Stuff to think about, zo op een zomeravond
in augustus.

Ondertussen krijgen we een zicht op het eindresultaat van
zomer 2014: een status quo tegenover 2013 kondigt zich aan op

Samenwerkingsverband Travelcoop kiest eieren voor zijn

vlak van vliegvakanties, met een stijging van de long haul. Het

geld en sluit aan bij Gigatour. Er vormt zich dus een toch wel

aandeel van de ABTO leden in de segmenten autovakanties en

bijzondere club binnen het Belgische distributielandschap:

citytrips daalt verder.

Gigatour, Thomas Cook Travel Shop en Travelcoop, samen in één
samenwerkingsverband.

Brussels Airport wint als enige luchthaven ter wereld voor de
tweede keer de World Routes award. Dit is een prijs, uitgereikt
door de internationale airport community voor luchthavens die

SEPT

Jetairfly legt de ene na de andere bouwsteen neer in

uitblinken op vlak van airport marketing & support.

de uitbouw van een uniek hybride airline model. Begin

september kondigt de luchtvaartmaatschappij een nieuwe mijl-

De nationale luchthaven heeft overigens alle redenen om zich in

paal aan: alle comerciële luchthavens in België zullen bediend

de handen te wrijven, want de traffic zwelt aan. De aangekon-

worden. Na Brussels Airport, Oostende, Luik en Charleroi komen

digde low cost volumes worden gevlogen, het aanbod trekt de

er ook vertrekken vanuit Antwerpen.

vraag aan. Uiteraard staat de yield van de airlines op bepaalde
bestemmingen zwaar onder druk.

Het Vakantiesalon van Brussel kondigt Tunesië aan als gastland. Tunesië wil vooral de aandacht vestigen op de troeven

Ryanair blijft het nieuws domineren. CEO O’Leary gooit één van

naast de klassieke strandvakanties zoals historisch erfgoed,

zijn bekende communicatiebommetjes: hij ziet Ryanair perfect

cultuur en eco-toerisme. Het land positioneert zich als een

opereren als short haul feeder voor –bijvoorbeeld- Lufthansa en

progressieve, open democratie.

British Airways. Zo kan iedereen zich concentreren op datgene,
waar hij het sterkste in is, beweert de Ierse topman. In afwach-

Apple lanceert de Apple Watch, een nieuwe uitbreiding van het

ting kondigt Ryanair alvast zijn komst naar Schiphol aan.

gamma aan “wearable devices”. Opvallend: al bij de lancering
wijst Apple op de vele applicatie-mogelijkheden in de reissector.
Ook bij Google beweegt een en ander: de geruchten dat Google

OKT

De congressenperiode is begonnen. UPAV trekt naar
Kos, Selectair congresseert op een MSC cruiseschip

zijn Hotel Finder aanbod zou willen uitbreiden met pakket-

van Zeebrugge naar Amsterdam en Hamburg. Opvallend: beide

vakanties, worden steeds sterker. Na vluchten en hotels zou

organisaties wijzen op de mogelijkheden , maar ook op de

de zoekgigant dus ook vakantiepakketten beschikbaar willen

eigen verantwoordelijkheid van hun leden om in de komende
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jaren succesvol te blijven. UPAV roept de leden op met de kreet

British Airways stopten hun operaties op deze landen. Touropera-

“N’ayez pas peur”, Selectair kiest voor het thema “Een zee aan

tors en reisagenten met programma’s op zuidelijk Afrika proberen

mogelijkheden”. Ook de grote touroperators zien de toekomst

met hand en tand uit te leggen dat de afstand tussen bijvoorbeeld

met vertrouwen tegemoet, en lanceren hun zomerprogramma’s

Namibië en de Ebola landen groter is dan de afstand naar België.

wederom zeer vroeg.
“Space is hard and today was a tough day”, zo klinkt het in een
Zowel Thomas Cook als Jetair grijpen dit “momentum” aan om,

statement van Virgin Galactic na de explosie van SpaceshipTwo

naast de traditionele voorstelling van de nieuwigheden en sterk-

tijdens een testvlucht boven de Mojave Woestijn. Eén van de

houders, ook strategische boodschappen mee te geven aan de

twee piloten stierf tijdens het ongeluk. De droom om in de nabije

aanwezige reisagenten.

toekomst de “ultieme long haul reis” door de ruimte te commercialiseren krijgt een flinke knauw. Zevenhonderd tickets waren al

Thomas Cook wijst erop, dat vele consumenten onvoldoende de

verkocht. Het is een moeilijk jaar voor de commerciële ruimte-

meerwaarde van een pakketvakantie percipiëren. Met andere

vaart, maar Branson en zijn potentiële concurrenten Elon Musk en

woorden: ze geloven heilig dat een zelf samengestelde reis hen

Jeff Bezos willen absoluut “the race to space” verder zetten.

een betere deal oplevert dan een vooraf samengesteld vakantiepakket. Hier ligt een gedeelde verantwoordelijkheid voor de

De in juli aangekondigde fusie tussen TUI AG en TUI Travel wordt

touroperator en de reisagent, maar ook een pracht van een kans.

nu ook goedgekeurd door de aandeelhouders van beide bedrijven.
De aandeelhoudersstructuur van het “nieuwe” bedrijf: 77% van

Jetair ging tijdens de “Jetair Insights” avonden in op vragen, die

de aandelen zitten bij institutionele beleggers, de Russische mil-

vooraf door de reisagenten waren ingediend. Zowel CEO Elie

jardair Alexei Mordachov heeft 13% en de familie RIU 3%. 7% van

Bruyninckx als CCO Steven Van Nieuwenhuijzen als drie product

de aandelen zijn in het bezit van privé-investeerders. Het idee om

managers werden met vragen geconfronteerd, en antwoordden

met “TUI Hotel” een nieuw hotelmerk in het leven te roepen, krijgt

open en vlot. Het ging over de gedifferentieerde producten maar

vorm. Dat zou dan naast RIU, Grecotel en Iberotel de vierde eigen

ook over de commissies, Sunjets en de evaluatie van het e-partner-

hotelketen vormen.

ship. Een belangrijke stap richting wederzijdse transparantie.
Travel360° - The Conference heeft als thema “Connecting the
In de wereld van online spelers komen een aantal van de succes-

dots”. Het zijn fascinerende, spannende en tegelijk ook verwar-

bedrijven uit de beginjaren in moeilijke papieren. Het iconische

rende tijden. Elke toerisme professional moet permanent de korte

Lastminute.com wordt door eigenaar sabre nadrukkelijk te koop

én de middellange termijn in de gaten houden. Een indrukwek-

gesteld voor “elke redelijk bod”. De derde grootste bedbank ter

kende reeks specialisten zorgt voor een congres op internationaal

wereld Transhotel is wanhopig op zoek naar een overnemer, maar

niveau. De 170 aanwezigen verlaten het Gentse Marriott met

het ziet er slecht uit voor de 900 werknemers. De situatie van

een pak informatie, inspiratie en nieuwe inzichten. Het team van

beide bedrijven is vergelijkbaar: hun technologische voorsprong

Travel360° is moe, maar uiterst tevreden. We did it again.

is verdampt, de initiële hype is al lang voorbij en andere spelers
hebben hun plaats ingenomen. Ook de dotcommers van het eerste
uur moeten hun relevantie elke dag opnieuw bewijzen. Anders is
het over en sluiten.

DEC

Moge u na dit slopende scharnierjaar, een vredige en aangename eindejaarsperiode beleven, beste collega. Wij danken

u om dit magazine te openen en te lezen. May you live forever.

NOV

De wereld kijkt bang toe hoe het Ebola virus elke dag meer
doden maakt in Liberia, Guinea en Sierra Leone. Brussels

Airlines is de enige Westerse carrier die toch blijft vliegen op
Monrovia, Conakry en Freetown. Onder andere Air France en
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HOE GOOGLE WERKT

Hoe

werkt

Lessen van de bedrijfscultuur van het meest
Geen enkel bedrijf is meer bepalend geweest voor de
fundamentele veranderingen binnen de reisindustrie dan de zoekgigant Google. Co-stichter Larry
Page zegt zonder omwegen dat het bedrijf steeds is
uitgegaan van “de vrijheid om uit te gaan van zijn
grondbeginselen en van bepaalde natuurwetten, in
plaats van zich te voegen naar de waan van de dag.”
Nou, dat is nogal een statement. Wij verslonden het
boek “Hoe Google werkt”, geschreven door Executive
Chairman Eric Schmidt en voormalige Senior Vice
President Products Jonathan Rosenberg. Wij haalden er vijf uitzonderlijke basisregels uit. Wie durft ze
in de eigen werkomgeving toepassen?

innovatieve bedrijf ter wereld

minder management toezicht en meer vrijheid
voor de medewerkers. De reden is poepsimpel: een
manager met zeven of meer “direct reports” heeft
gewoon geen tijd om zich met alles te bemoeien.

3. Creëer een ja-cultuur
Elke ouder kent de ontmoedigende ouderlijke
gewoonte om automatisch gebruik te maken
van het sterke, overtuigende woordje “nee”. Mag
ik een snoepje? Nee. Mag ik mijn broertje groen
schilderen? Nee. Heel vaak is het een gemakkelijk-

1. Geloof in je eigen slogans
Vele bedrijven ontwikkelen een bedrijfsslogan die vooral goed moet klinken. Weinig
bedrijven slagen erin om hun bedrijfscultuur de weerspiegeling te laten zijn van
deze slogan. Google heeft drie slogans die
allesbepalend zijn. Ze stralen de grenzeloze
ambitie van het bedrijf uit: “Absolute focus
op de eindgebruiker”, “Niets doen wat
slecht is” en “De wereld een betere plek
maken”.
Google zet in alles de eindgebruiker, de
surfende en zoekende consument, centraal. De adverteerders brengen het geld
op, maar die volgen wel als de gebruikers
tevreden zijn en blijven. Google weigert
te doen wat slecht is. Soms zorgt dat voor
dilemma’s, zoals de opening naar het stevig
gecensureerde China. Google is een waanzinnig winstgevend bedrijf. Ze aarzelen
niet, die winst te gebruiken voor projecten
die niets met “zoeken op het internet” te
maken hebben, maar alles met “zorgen
voor een betere wereld.” Enkel uit een
dergelijke bedrijfscultuur, met absoluut
respect voor de eigen slogans, kunnen geniale en
succesvolle producten als Google Earth, Google
Maps en de zelfrijdende auto komen.

2. De regel van zeven
“Reorganisatie” is wereldwijd één van de vreselijkste termen binnen de bedrijfsvoering. Als een
topmanager zijn bedrijf wil reorganiseren, besluit
hij of zij eigenlijk dat de manier waarop het bedrijf
georganiseerd is, de oorzaak is van veel problemen. Een nieuwe organisatie zou er dus voor
moeten zorgen dat alles rozengeur en maneschijn
is. In de praktijk is dit zelden het geval.
Google kent een unieke “regel van zeven”:
iedereen die de titel manager wil voeren, moet
minstens zeven mensen hebben die direct aan
hem of haar rapporteren. Anders ben je geen manager. Google gaat ervan uit dat dit –paradoxaal
genoeg- zorgt voor een platte organisatie, met

4. Niets is belangrijker dan het in
dienst nemen van talentvolle mensen
Als je managers bij veel bedrijven de vraag stelt
“Waar steek je het meeste tijd in?” is het antwoord
negen keer op tien: “Vergaderen”. Vaak vinden ze
dit zelf ook het vervelendste aan hun job. Geef
toe: het is toch vreemd dat mensen het meeste
tijd steken in iets wat ze zelf vervelend vinden.
De top van Google hecht bijzonder veel belang
aan het aannemen van mensen. Sollicitatiegesprekken zijn er heilig, want ze weten
dat niets belangrijker is voor een bedrijf
dan talent. Strategie wordt bepaald
door mensen met talent. Als je te weinig
talent in huis hebt, zal de strategie er
vroeg of laat onder lijden. Dat krijg je niet
rechtgetrokken met externe consultants.
“Onze medewerkers zijn ons grootste bezit” is een veel gehoord, populair cliché.
Weinig bedrijven selecteren echter hun
mensen met de koppige hardnekkigheid
van Google. Hiervoor volgen ze vaak niet
het traditionele hiërarchische model,
waarbij de toekomstige baas zijn teamlid
aanneemt. Google gaat ervan uit, dat
het veel belangrijker is dat een would be
collega in het team past, dan dat hij of zij
bij de baas past. Dat is een logisch, maar
voor veel bedrijven een ietwat bevreemdend inzicht.

5. Probeer. Misluk.
Misluk opnieuw

heidsoplossing. Want “ja” zeggen betekent dat er
een proces op gang komt, waarbij je meestal werk
krijgt en aandacht moet geven.
Veel bedrijven kennen heel subtiele manieren om
“nee” te zeggen. “De procedures moeten gevolgd
worden”. “Dat moeten we eerst even in detail
bekijken, inclusief een kostenraming”. “Kan je
dit even op mail zetten, met een stappenplan?”.
Eigenlijk zijn dit allemaal slimme, creatieve manieren om nee te zeggen.
Bij Google worden managers aangemoedigd om
zonder dralen ja te zeggen op creatieve, goede of
gewoon leuke voorstellen. Google gaat ervan uit
dat een positieve houding de beste manier is om
vooruit te komen in een onzekere wereld. Groeiende bedrijven creëren een chaos. “Ja” zeggen aan
de meeste ideeën zorgt voor chaos. Chaos is goed.
Veel managers in grote bedrijven hebben angst
van chaos. Ze hebben vaak angst van zichzelf.

Het is onmogelijk dat elk idee goed
is, net zoals het onmogelijk is dat elk
project zomaar lukt. Om te innoveren
moet je leren met verve te mislukken.
Eén gouden regel: leer van je fouten. Elk
mislukt project moet waardevolle technische,
gebruik- of marktinformatie opleveren die de
volgende poging vergemakkelijkt. Larry Page,
medestichter van Google, denkt dat voor een
groot bedrijf er na elke mislukking wel iets van
waarde over blijft. De uitdaging is dat overblijfsel te gebruiken.
Google lanceerde in 2009 met veel fanfare Google
Wave. Het zou het antwoord zijn op de vraag:
“hoe zou email eruitzien als het vandaag werd bedacht?” Het resultaat was het technisch briljante
Google Wave. Nooit van gehoord? Logisch, want
het werd een wereldwijde flop. Het werd gehypet
als nooit tevoren, maar de consument hoefde
het niet. Niemand binnen het Google Wave team
raakte zijn baan kwijt. In tegendeel, de meesten
kregen promoties aangeboden, omdat ze aan iets
hadden gewerkt dat de grenzen wou verleggen.
Mislukken is een optie, bij Google.
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LUXE IN QUOTES

“Luxe heeft alles te maken met goede smaak.
Luxe vertaalt zich in alle details: hoe iemand
zich kleedt, hoe iemand praat, de lichaamstaal, de beleefdheidscodes die te allen tijde
moeten gerespecteerd worden. Een boers persoon zonder goede manieren heeft misschien
heel veel geld, maar hij zal echte luxe nooit
bereiken. Luxe is een manier van zijn.”

“Luxe is een over-gebruikte term. Wat luxe is
voor de ene reiziger, is doodgewoon voor de
andere. Je kan er daarom geen definitie van
geven: het is een gevoel dat voor iedereen
anders is. Luxe is persoonlijk, zoveel is zeker.
Het is gevaarlijk om het op een product te
plakken, juist omdat het zo persoonlijk is. Een
tas van €1000 een luxe object noemen, kan
zelfs gevaarlijk zijn. Luxe is geen etiket.”

Kijk,
dàt is
nu luxe.
Voor mij

“De definitie van luxe voor mij is nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe bestemmingen ontdekken, terwijl ik kan rekenen op de hoogste
niveaus van persoonlijke en attente service,
uitzonderlijke en uiterst selecte accommodatie, en het ultieme in gastronomie. Ja, dat is
het zo ongeveer. En niet te vergeten: er mag
geen enkele teleurstelling bij zijn. Anders valt
het luxe plaatje in duigen.”

EEN CONFRONTATIE
MET DE WENSEN, EISEN
EN INZICHTEN VAN DE
ECHTE LUXE REIZIGERS
Wij gingen op zoek naar het gebruik van de term
“luxe” in de Belgische en Nederlandse reisindustrie, en kwamen tot de conclusie dat het een

“Luxe is wéten dat alles perfect zal zijn.
Zonder enige twijfel. Luxe is er verzekerd van
kunnen zijn dat je verwachtingen weer eens
overtroffen zullen worden. Je hebt je wensen
duidelijk gemaakt, en dat moet voldoende
zijn. Luxe is het werk van echte luxe-specialisten, die dit kunnen waarmaken. Ze zijn
zeldzaam. Weinigen begrijpen dat ze mij eerst
moeten begrijpen. “

vlag is die vele ladingen moet dekken, blijkbaar.
Het adjectief “luxe” wordt al snel bovengehaald
om een vervoermiddel, een accommodatie, een
streek of een product te omschrijven.

“Luxe is per definitie schaars. Voor mij is
echte vrije tijd een schaars goed, net zoals
stilte en het gevoel dat ik op dit moment
het perfecte moment beleef, waarop alles
in evenwicht is. Het heeft te maken met
mijn gezelschap, met het landschap, met
het klimaat. Luxe is perfectie. Daar ben ik
naar op zoek, tijdens mijn reizen en vakanties. Perfectie.”

LUXE IN QUOTES

“Luxe kan pas bereikt worden als al je
andere noden comfortabel zijn ingevuld.
Luxe komt als een beloning, bovenop
alles. Je noodzakelijke dagdagelijkse behoeften moeten verzekerd zijn, net zoals
je veiligheid en je professionele leven. Je
moet voldoende waardering en erkenning krijgen van mensen die jij belangrijk
vindt. Pas dan kan je aan een echte luxe
beleving beginnen. Luxe dient niet om al
deze dingen te realiseren, luxe dient om
van al het gerealiseerde te genieten.”
“Luxe moet een privilege blijven. Echt
luxueus reizen is een ervaring die maar
voor weinig mensen bereikbaar mag zijn.
Luxe die voor velen bereikbaar wordt, is
geen luxe meer. Voor mij toch niet. Exclusiviteit is een essentieel onderdeel van
luxe. De happy few? Het is een realiteit.
Met de nadruk op “few”. Voor mij toch.”

“Luxueus verwennen” is nog zo’n term die wij op
veel websites, en in veel brochures en advertenties tegenkwamen.
Gebruiken we de term “luxe” niet wat achteloos? Denken we wel voldoende na bij wat het
begrip “luxe” betekent in de perceptie van de
consument? En vooral: wat verstaat de echte
“luxe reiziger” onder dit begrip? Wat verwacht
het top segment van de markt als een ervaring,
een dienst of een product als “luxueus” worden
omschreven?
Wij gingen het vragen aan tien échte luxueuze
levensgenieters. Wij hadden gesprekken bij hen
op kantoor, in restaurants, al wandelend in het
Zwin en aan de bar van de zeilclub. Eén van hen
introduceerde ons in zijn stamkroeg met een
bont gezelschap van ruige vissers, in Oostduinkerke. Wij hadden hen beloofd: je blijft anoniem.
Maar je laat als tegenprestatie wel het achterste
van je tong zien. Ook als de boodschap hautain,
niet echt sympathiek of arrogant klinkt.

“Luxe? Ga naar Monte Carlo. Observeer
de superrijken. Maar kijk goed. Let op
hun attitude, op hun zelfzekerheid, op
hun vriendelijke omgangsvormen, op
hun beschaafde manier van spreken.
Ontdek hoe ze op elk moment van de
dag alles in evenwicht hebben, hoe ze
een zen instelling uitstralen. Zie hoe
ze zonder aarzelen hun Landrover tot
bij hun jacht rijden, de sleutels aan
een wachtende medewerker geven, en
ontspannen aan boord gaan. Kijk hoe ze
de trossen losgooien en met vaste hand
het jacht richting open zee sturen. Dat
is pure luxe. Het gehele plaatje.”

Het resultaat zijn tien citaten van tien personen
die 100% zeker deel uitmaken van het top segment van de markt. Luxe is voor hen belangrijk,
in die mate dat het bijna vanzelfsprekend is.

“Luxe heeft alles te maken met geld,
laat je niets wijsmaken. Zonder geld
bestaat luxe niet. Dat klinkt misschien
gek, maar ik voeg er nog iets aan toe
dat even belangrijk is: luxe heeft ook
niets met geluk te maken. Gelukkig
zijn kan in een luxueuze omgeving,
maar kan ook in elke andere situatie. Luxe is koopwaar, geluk heeft te
maken met de geest, het hart. Geluk is
niet te koop. Luxe wel.”

Ze zijn veeleisend, als levenshouding. Ze weten
wat ze willen: luxe. Tien uitspraken, om diep
over na te denken. En wellicht om te herlezen de
volgende keer dat u de term “luxe” of “luxueus”
wil bovenhalen als u het over reizen hebt.

“Luxe betekent voor mij: nooit toegevingen te moeten doen op mijn wensen,
eisen en gewoontes. Luxe is: alles is
net zoals ik het wil, wanneer ik het
wil en waar ik het wil. Dat is een eigen
wereld die ik thuis heb gecreëerd, en
die ik ook op reis wil terugvinden. Als
ik dit niet kan realiseren, of als men
faalt om dit te realiseren voor mij, ben
ik diep ongelukkig.”
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GASTSCHRIJVER PIETER WEYMANS

CRUISES,
ANDERS
BEKEKEN
DOOR PIETER WEYMANS
Pieter Weymans is een ervaren toerisme professional, die
zijn passie voor de reissector combineert met een ongebreidelde nieuwsgierigheid. Hij is Commercieel Directeur van
Connections, en zonder meer een opinion leader binnen
de reisindustrie. Weinigen weten, dat hij ook gefascineerd
is door de snel ontwikkelende cruise sector. Hij bekijkt het
cruise fenomeen op zijn manier: vanuit originele invalshoeken, met originele denkpistes.

DE CIJFERS BEVESTIGEN,
ALWEER

aanbod blijft in België nog steeds flink onder

land bestaan. Althans voor wie ook van de bezoch-

het Europese gemiddelde. Reden genoeg dus om

te bestemmingen een graantje wil meepikken.

hoopvol naar de toekomst te kijken.

En dat blijken nogal wat mensen te zijn.

Dat cruises hot zijn hoeft geen betoog meer.
Reeds jaren op rij blijft deze populaire vakantie-

HET SCHIP ALS BESTEMMING

formule verder groeien. Ze lijkt zelfs de ergste
crisis te kunnen doorstaan. Deze gestage groei

Het succes van de cruisevakanties is niet aan één

wordt gestuwd door de enorme capaciteitstoe-

factor toe te schrijven. Het is een combinatie van

name van het afgelopen decennium gekoppeld

vele unieke ingrediënten. Toch valt het op dat het

aan een sterke democratisering van de prijs. De

belang van de schepen zelf en de beleving aan

inauguratie van nieuwe schepen is stilaan niet

boord een steeds grotere rol opeisen binnen de

meer bij te houden. Nieuwe drijvende pareltjes

promotiecampagnes van de rederijen. Steeds va-

van +4000 passagiers zijn straks meer regel dan

ker hoor je: “een cruiseschip is als een bestemming

uitzondering.

op zich”. “De beleving aan boord staat centraal”.
De vraag is of dit (voor iedereen) klopt.

En de markt is gevolgd. Terwijl we nog wachten
op de cijfers van dit jaar heeft 2013 alvast de

Door de toegenomen concurrentie worden

groeitrend stevig bevestigd. Wereldwijd gingen

rederijen steeds meer gedwongen om zich van

maar liefst 21,3 miljoen mensen op cruise.

elkaar te onderscheiden. Hiervoor beschikken ze

De Amerikanen blijven met bijna 11 miljoen

over een aantal hefbomen zoals de prijszetting,

passagiers nog ruim op kop, maar ook Europa

de verschillende concepten en formules aan boord

groeit uit tot een volwassen cruisemarkt. In 2013

(all-inclusive, freestyle,…) en uiteraard de schepen

kozen maar liefst 6,4 miljoen Europeanen het

zelf. En vooral binnen het bredere segment gaat

ruime sop aan boord van één van de honderden

er enorm veel (zij het niet de meeste) aandacht uit

cruiseschepen. Dat is een groei van maar liefst

naar de lay-out van het schip en de faciliteiten aan

146% op 10 jaar tijd.

boord. De schepen worden steeds langer, breder
en hoger. De keuze uit de verschillende kajuitty-

Met ruim 70.000 passagiers haalt België net

pes wordt steeds groter. IJspistes, autoscooters

niet de top 10 van de Europese cruisemarkten,

en high-tech entertainment moeten zorgen voor

maar zit met een gemiddelde jaarlijkse groei van

een steeds luider klinkend wow-effect.

15,4% over de afgelopen jaren op ramkoers. Onze
noorderburen topten af op 114.000 passagiers.

Het zijn vooral de first-time en prille cruisers die

Het blijft afwachten of deze trend zich verder

zich snel laten verleiden door al dat moois. Hier-

doorzet, maar het geloof is groot. Het marktaan-

door lijken we wel eens te vergeten dat de meeste

deel van de cruises binnen het totale vakantie-

cruisevakanties voor ruim 70% uit verblijf aan
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WAT IS DOORSLAGGEVEND?
In 2011 voerde de Cruise Lines International Association (CLIA) een groot en diepgaand onderzoek
uit om te peilen naar de motivaties, drijfveren en
het boekingsgedrag van cruisepassagiers. Bij de
vraag naar de meest doorslaggevende factoren
bij de keuze van een volgende cruisevakantie
werd echter niet het schip als belangrijkste criterium genoemd. Ook de prijs bleek niet het meest
doorslaggevende argument. Voor de onder-

mogelijke interessante pistes op. Wat denk je dat

eerder al de mogelijkheden voor touroperators en

de gegevens waard zijn van cruisende passagiers

de hotelindustrie, maar uiteraard zijn de meeste

die voor het eerst Sardinië, Venetië of de Baha-

cruiseklanten via een reisagent gepasseerd. Laat

ma’s hebben aangedaan? Wat zouden andere

ze niet zomaar belanden in een database die je

bedrijven –touroperators, grote resorts- bereid

gaat gebruiken voor de volgende cruisepromotie.

zijn om hiervoor te betalen? Meer nog, welke on-

Door het gekende hoge repeaters percentage is

vermoede samenwerkingsmogelijkheden tussen

de kans zeer groot dat ze volgend jaar opnieuw

cruisemaatschappijen en deze andere spelers

op cruise willen vertrekken, maar er is meer. Een

liggen hier om de hoek? Geef toe, het is minstens

gerichte aanbieding voor een citytrip of strandva-

een interessante piste.

kantie naar één van de bezochte plaatsen tijdens

VAARSCHEMA’S

de laatste cruisevakantie zou wel eens een gevoe-

vraagden was wel de bestemming in grote mate
determinerend. Ze weegt voor een derde door

Voor de doelgroep van passagiers die aan “desti-

op het totale pakket van beïnvloedingsfactoren

nation trial” doen, spelen de vaarschema’s een

binnen de besluitvorming. Een niet te negeren fe-

zeer belangrijke rol. Niet enkel op het niveau van

nomeen. Toch valt het op dat de meeste rederijen

de aanmeerhavens, maar zeker ook op het niveau

hier nog vrij weinig belang aan hechten binnen

van de aanmeertijden. En wie eerder op cruise

hun communicatie. In een straks wat meer verza-

ging weet dat het ene vaarschema het andere

digde markt zou de bestemming wel eens meer

niet is. Voor wie het maximum uit zijn verblijf aan

aan belang kunnen gaan winnen.

land wil halen is er wel degelijk een groot verschil

lige snaar kunnen raken. Via een welkom thuis
enquête of telefonische follow-up kom je al snel
te weten welke plaatsen het meeste indruk op je
klanten hebben gemaakt. Het toesturen van een
gepast aanbod is dan nog kinderspel. De cruise
als stepstone, een interessant fenomeen…

TECHNOLOGISCHE
(R)EVOLUTIE

tussen een aanmeertijd van 6 of 10 uur. Zeker in

Ook al is er de laatste jaren vooruitgang geboekt,

havens zoals bijvoorbeeld Civitavecchia, waar de

toch lijkt de technologie op het niveau van cruise

Ondertussen ontwikkelt zich onder de opper-

bezienswaardigheden (in dit geval Rome) op ruim

booking engines nog wat achter te blijven. Zeker

vlakte en binnen de mindset van de frequente

70km rijden liggen is de tijd cruciaal. Of wat voor

in vergelijking met de razendsnelle ontwikkelin-

cruisepassagier een interessante trend. In een

zin heeft het om om 05.00u ’s ochtends te arri-

gen die we zien in de airline en hotelindustrie. In

nog eerder gevoerd onderzoek - eveneens door

veren in een stad die nog slaapt om enkele uren

het kader van bovengenoemde trend missen de

de CLIA - gaven maar liefst 80% van de respon-

later alweer te vertrekken? Voor de “apero-men-

huidige engines nog wel wat zoekmogelijkheden.

denten aan dat ze hun cruise voor een stuk

sen” zijn dit geen interessante vaarschema’s.

Stel. Ik wil tijdens mijn cruise vooral proeven

EEN INTERESSANT FENOMEEN

beschouwen als een voorsmaakje van misschien
wel een volgende verblijfsvakantie op één van de
bezochte plaatsen tijdens de cruise. Dit biedt een
interessant perspectief. Een cruise als een soort
“pre-vakantie”, een vluchtige verkenning, een
aperitiefje voor de hoofdschotel?
Het fenomeen is wellicht belangrijker dan je op
het eerste gezicht zou zeggen. Dit zou betekenen
dat de cruise industrie een sleutelrol kan spelen
in de dynamiek van het hele toerisme. Even
hierover brainstormen levert dadelijk enkele
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Ook de toenemende vraag naar interessante en
op maat gesneden excursies bevestigt het belang
van de bestemming en goed uitgebalanceerde
vaarschema’s. Op de websites van de cruisemaatschappijen staan ze meestal wat verdoken.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN,
OOK VOOR REISAGENTEN

van Barcelona, Rome en Napels. Welke engine,
website of reisagent vertelt mij in een mum van
tijd welke rederij/schip het meest optimale vaarschema biedt dat voldoet aan mijn wenslijstje?
Toegegeven. Het is een wat aparte invalshoek,
maar ik ben ervan overtuigd dat het fenomeen
“cruises” nog maar in zijn kinderschoenen staat.
Als je begint na te denken over de motieven, de
mogelijkheden en het potentieel van die vele

Klanten die een cruise als verkenning voor een

tienduizenden tevreden cruisepassagiers, begint

volgende reis beschouwen, bieden ook interes-

je hoofd te duizelen. Mogelijkheden, opportuni-

sante mogelijkheden in de verkoop. We noemden

teiten … de toekomst ziet er goed uit!

Allure of the Seas

®

EEN NIEUWE BESTEMMING VOOR EUROPA

's Werelds grootste cruiseschip vaart tijdens het zomerseizoen 2015 voor de allereerste keer
in Europa. Stap in Barcelona aan boord van de spectaculaire Allure of the Seas® met
verbazingwekkende voorzieningen als de zipline, de Boardwalk, Central Park en het
AquaTheater en ontdek de Middellandse Zee als nooit tevoren.
Allure of the Seas

Allure of the Seas

Allure of the Seas

12 nachten

7 nachten

5 nachten

®

®

TRANS-ATLANTISCH
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AANLEGHAVENS

Fort Lauderdale, Florida • Malaga, Spanje •
Barcelona, Spanje
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€ 952 pp
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ADVERTORIAL

AIR FRANCE
UITZONDERLIJK COMFORT,
PRIVACY EN INDIVIDUELE RUIMTE
IN BUSINESS CLASS

De KLM World Business Class werd ontworpen door een
beroemd Nederlands designer. Het zal passagiers verzekeren
van een gevoel van thuiskomen aan boord.

SLAAPCOMFORT
De comfortabele zetel gaat 180° “fully flat” en wordt een echt
bed, zodat de reizigers een waardevolle nachtrust hebben.

PRIVACY
Elke reiziger heeft zijn eigen privé-schelp, met vaste privacy
schermen tussen de zetels. Optimale privacy gegarandeerd.

OPTIMAAL COMFORT
Aan alles is gedacht: meer beenruimte, een persoonlijk
geïntegreerd entertainment systeem, in-seat power en
bijkomende bagageruimte.

KLM Royal Dutch Airlines
agentconnect.biz
klm.be
+32 (0)70 222 477

22

KLM biedt vandaag de nieuwe World Business Class op
22 Boeing 747 toestellen. In september 2015 zal de hele
Boeing 777-200 en 300 vloot uitgerust zijn met deze cabine
en diensten.
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Tot 22 januari aanstaande serveert
KLM in de World Business Class
op vluchten vanuit Amsterdam
diverse heerlijke gerechten van de
Nederlandse topchef Richard van
Oostbrugge van sterrenrestaurant
Bord’Eau. Samen met zijn souschef
heeft Richard een speciaal menu
ontwikkeld, waarbij de unieke
gerechten van Bord’Eau letterlijk
naar een hoger niveau worden gebracht. Met een nieuwe topchef aan
boord zorgt KLM voor een culinaire
beleving over de hele wereld!

EN KLM:
Zowel Air France als KLM presenteren met trots hun nieuwe Business Class. Uw
klanten ontdekken een totaal vernieuwde reiservaring, met aandacht voor de
drie essentiële eisen van de Business Class reiziger: comfort, privacy en individuele werk- en ontspanningsruimte.

Air France heeft de nieuwe Business cabine ontwikkeld als
bureau, restaurant, entertainment lounge en slaapkamer in
één. Elke passagier kiest hoe hij/zij de cabine aanpast aan zijn
of haar noden.

SLAAPCOMFORT
De comfortabele seats worden omgetoverd tot een fully flat
bed, voor een perfecte slaap.

PRIVACY
Dankzij de specifieke vormgeving van de seats, vormt elke
zitplaats een echte persoonlijke cocon in de lucht. Optimale
privacy voor elke reiziger.

OPTIMAAL COMFORT

Het menu voor de Business Class
reizigers van Air France werd
ontwikkeld door chefs met Michelin
sterren. Het resultaat is een culinaire ervaring in volle vlucht.

Elke Business seat beschikt over een entertainment lounge
met 16-inch HD touch screen met meer dan 1000 uur ontspanning. Elke seat heeft directe gang-toegang, op elke plek
in de cabine. De nieuwe Business cabine wordt geïnstalleerd
tussen juni 2014 en zomer 2016 op 44 Boeing 777 toestellen,
die het hart vormen van de long haul vloot van Air France.

Air France
agentconnect.biz
airfrance.be
+32 (0)70 222 477
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“Ik geloof heilig in
de toekomst van
travel retail.”
Gesprek tussen Frank Oostdam en Jan Peeters

Frank Oostdam is een warme, vriendelijke en open man. What you see is what you get. Hij
nodigde mij uit om het ANVR Congres in Cyprus bij te wonen, en ik heb er geen spijt van
dat ik erbij was. Een evenement met stijl, klasse en vooral: inhoud. Net zoals de voorzitter/
directeur van de Nederlandse beroepsvereniging van de reissector. Drie keer besluiten
Frank Oostdam en ik “dat het gesprek erop zit”, en drie keer beginnen we verder te praten
over de te verwachten ontwikkelingen in de reissector. Telkens ontdekken we nieuwe
interessante gesprekstof. Frank is een enthousiaste gesprekspartner met een verfrissende
en open visie op de reisindustrie. Hij kijkt ernaar uit om samen te werken met nog meer
partijen, om samen een nog meer coherente visie te kunnen ontwikkelen. Want de toekomst
is even interessant als uitdagend, vindt de ANVR-topman.

Frank, je leidt nu sinds zeven jaar de ANVR. Wat is jouw
achtergrond? En, vooral: hoe komt iemand uiteindelijk in deze
baan terecht?
“Ik ben van opleiding historicus. Interessante studie, erg goed
voor je algemene vorming, maar als je als historicus aan de
bak wil, dan zijn je mogelijkheden redelijk beperkt. Na enkele
jobs in verschillende sectoren kwam ik in de autobranche
terecht, als directeur van de dealervereniging van VW-Audi.
Die dealervereniging onderhandelt voor het netwerk van
autodealers met de importeur. Ik wist het toen niet, maar er
zijn veel parallellen tussen de autowereld en de reissector!
De ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van

Wij kunnen nog veel van die autoboys leren op vlak van

Reisondernemingen) is de brancheorganisatie van

klantenbinding en gebruik van customer data. Daar staan wij

de reissector. De doelstelling van de vereniging

nog echt in de kinderschoenen: we zitten op een hoop data,

wordt als volgt geformuleerd: “Het bundelen van

maar worstelen ermee hoe ze te gebruiken. De autosector

krachten van de aangesloten leden ten einde de

heeft dan weer een inhaalbeweging te maken op vlak van

gemeenschappelijke sociaal-economische belan-

online marketing en verkoop. Daar heeft de reisindustrie een

gen te behartigen, zodat de ANVR als organisatie

toonaangevende positie.”

nationaal en internationaal een toonaangevende
plaats inneemt als vertegenwoordiger van de
reisbranche.”
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“Ik solliciteerde op een baan die er zeer interessant uitzag, in een

“Vanaf toen is de positie van ANVR eigenlijk altijd helder geweest:

sector die ik van haar noch pluim kende. Toch blijkt achteraf dat de

wij verdedigen de sector, zonder positie te kiezen in eventuele

ANVR mij perfect gecast had, en dat was op dat moment helemaal

onderlinge spanningen of conflicten. Dat was in het verleden wel

niet evident. De branchevereniging zat op dat moment immers in

eens anders. Het vergt wel een flinke discipline om die lijn conse-

een grote strategische reorganisatie, en het aantrekken van een

quent aan te houden, vooral als het economisch wat minder gaat:

externe directeur was het sluitstuk van die nieuwe strategie. Je

dan hebben vele partijen toch de neiging om naar de branche-

moet weten dat tot dan, alle verschillende spelers –touroperators,

vereniging te kijken. In moeilijke tijden zoekt men alle mogelijke

reisagenten, luchtvaart, noem maar op- in aparte clubs verenigd

vormen van bescherming, dat is niet meer dan normaal. Toch is

waren, die dan verenigd waren in een soort van federatiekoepel-

dat gevaarlijk, want wij mogen niet protectionistisch optreden in

structuur. Nou, die verschillende clubs die lustten elkaar rauw, dat

het belang van individuele spelers. Dan verlies je dadelijk je positie

kan ik je wel zeggen!”

en geloofwaardigheid. Ik geloof in een sterk en overkoepelende
branchevereniging, voor die bedrijven die zichzelf een toekomst-

Onwillekeurig moet ik lachen om het herkenbare beeld, maar ik

perspectief gunnen.”

hou me goed. In Nederland hebben ze dat dus zeven jaar geleden
aangepakt. En met succes, blijkbaar.

Dàt moet je me even uitleggen, Frank: bedrijven die zichzelf een

“Men had dus besloten dat het zo niet verder kon, mede door de

toekomstperspectief gunnen.

vele veranderingen die er toen al op de reisbranche afkwamen.

“Wel, het kan nooit zo zijn dat je als beroepsvereniging de

Die koepelstructuur werd dus gereorganiseerd tot één vereniging,

bewaker bent van een status quo. Om het even scherp te stellen:

met aan het hoofd een nieuwe, externe persoon die vooral niet ge-

niemand wil lid zijn van een club van achterblijvers. De ANVR kan

hinderd mocht zijn door teveel kennis van zaken en die niet belast

dus niet helpen als jouw concurrentiële positie in de markt wordt

mocht zijn door het verleden. En in dat plaatje paste ik.”

bedreigd, op voorwaarde natuurlijk dat die concurrentie eerlijk
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wordt gevoerd. Wij kunnen wel wenkende perspectieven geven

in Nederland en zijn er heel wat –honderden- reisagentschappen

voor de gehele markt. Wij kunnen mee het totaalpaatje schetsen.

verdwenen. Hoe ziet de ANVR topman die evolutie?

En we moeten natuurlijk mee bouwen aan een correct wettelijk

“Inderdaad, er zijn heel wat reisagentschappen verdwenen. Geluk-

kader, dat spreekt vanzelf.”

kig voor de branche is net toen het fenomeen ZRA’s (Zelfstandige
Reisagenten of van huis uit werkende reisagenten) doorgebroken.

“Net zoals onze leden, moeten wij als ANVR een visie hebben over

Die hebben op een heel gedreven manier vele van de vrijgekomen

de toekomst. Het gaat zelfs verder: wij moeten een visie hebben

plaatsen ingenomen. Maar mag ik je even corrigeren, Jan? Ieder-

over de plaats van ANVR in die toekomst.”

een wijst altijd maar op die shake-out bij reisagenten. Maar je mag
toch niet vergeten dat daarvoor de shake-out bij de touropera-

“Vandaar dat wij samen met Capgemini Consulting het onder-

tors al was gebeurd! Eigenlijk bestaat de “reisindustrie kolom”

zoeksprogramma Travel2020 hebben geïnitieerd: een grootschalig

waarnaar soms nog verwezen wordt, helemaal niet meer: iedereen

onderzoek naar de Nederlandse reiziger, nu en in de nabije toe-

is gewoon aan het retailen en aan het produceren. Touroperators

komst. Dit brengt een hoop partijen samen, die in de reisbranche

zijn retailers geworden, en reisagenten zijn al lang geen pure

actief zijn, maar die niet noodzakelijk tot de “klassieke” reisbran-

bemiddelaars meer, als antwoord op de “cut out the middle man”

che behoren. Deelnemers zijn bijvoorbeeld uiteraard grote spelers

inspanningen van het internet geweld.”

als Amadeus, TUI, Thomas Cook en Sunny Cars, maar ook Expedia,
Kayak, Skyscanner en de NH Hotel Group. Het gaat dus om leaders

“Maar ook hier zie ik kansen. Wist je dat ANVR als één van de

of industry, maar evengoed om disruptors. Nou, het is uiteraard

weinige beroepsverenigingen in Nederland leden bijwint? De

belangrijk dat hieruit een rapport rolt dat inzicht geeft in de toe-

zes- tot zevenhonderd ZRA’s hebben zich georganiseerd in service

komst van de reissector, maar weet je, Jan? Voor mij is het zeker zo

organisaties, die op hun beurt lid zijn van de ANVR. Wij zien een

belangrijk dat er op deze manier vele partijen rond de tafel zitten,

geweldige groei in de niche-TO’s, met een ultra gespecialiseerde

die met elkaar praten!”

aanpak. En dan zijn er uiteraard al die partijen waar we eerder
over spraken. Vele bedrijven beschouwden zich tot voor kort als IT

Ik merk op, dat het feit dàt deze partijen door deze aanleiding

spelers, maar ze zien meer en meer in dat ze vooral de reissector

überhaupt met elkaar in gesprek gaan, wellicht belangrijker is dan

goed moeten begrijpen als ze verder succesvol willen zijn. Denk

waar ze het uiteindelijk over hebben… Frank reageert dadelijk:

maar aan bedrijven als Expedia, of zelfs Skyscanner. Ook zij zien

“Precies! Ik ga nog een stap verder, Jan: ik hoop dat dit onderzoek

nu in dat er méér is dan conversie en transactie. Begrippen als re-

de basis mag zijn voor een nieuwe vorm van samenwerking met

tentie en klantentevredenheid worden ook voor hen van kapitaal

dit soort van partijen. Ik geef een voorbeeld: door dit onderzoek

belang.”

kom ik in contact met Groupon. Wij hadden van tevoren nooit met
elkaar gesproken!”

“Het is zeker geen kommer en kwel verhaal, ook niet voor de
reisagent, op voorwaarde dat hij zich verder positioneert als een

Misschien ontdekken bepaalde partijen op deze manier wel dat er

volwaardige reisretailer, met een volwaardige online component

meer is dat hen bindt, dan dat er hen scheidt?

en met een hoogwaardige informatie- en service functie. Ik geloof

“Nou, reken maar! Ik heb nu al de indruk dat voor de grotere

heilig in het travel retail verhaal, zeker weten!”

partijen –die uiteraard allemaal hun eigen onderzoek voeren, en
op basis daarvan hun eigen strategie uitstippelen- het proces van

Ok, fair enough. Maar ik blijf proberen, en ik deel met Frank een

elkaar leren kennen en van gedachten wisselen belangrijker is dan

beeld vanuit een ander perspectief. Ik zie namelijk vier online

het uiteindelijk resultaat. Dat is natuurlijk fantastisch, terwijl

golven binnen de reisindustrie, die vandaag een beetje door elkaar

voor de kleinere partijen het resultaat in de vorm van een rapport

rollen. En elke zeiler weet: door elkaar rollende golven, dat bete-

van wezenlijk belang zal zijn. Je ziet het: iedereen wint! Uniek,

kent oppassen geblazen! De eerste golf zijn de pure online spelers

hoor.”

van het eerste uur. Ze hebben vanaf het begin een categorie op
zich gevormd: Expedia, Booking.com, Orbitz. Dan is er wat ik ge-

Frank gaat op zijn eigen, gedreven manier verder zonder dat ik

makshalve de “TravelBird categorie” noem: met twee voeten in de

bijkomende vragen moet stellen. Het is duidelijk: hier praat een

reissector, maar als vrijbuiters. Vervolgens is er de “sharing econo-

man met een missie.

my” golf: Airbnb, Blablacar, Uber: stuk voor stuk voorbeelden van

“Uiteraard zullen wij als ANVR met de resultaten van dit onder-

market disruptors, die zelf aan een tempo moeten veranderen dat

zoek moeten rekening houden. Zo kunnen we verder uittekenen

je niet voor mogelijk houdt. En dan is er de vierde golf: de spelers

wat onze rol kan zijn als branchevereniging in de toekomst, en hoe

die vandaag ergens in een garage of in een internetcafé een model

we die rol zullen kunnen invullen. Tegelijk voeren we nog twee an-

aan het uitdenken zijn dat nog niet bestaat. Frank zit al een hele

dere onderzoeken. We laten meten wat de echte merkwaarde van

tijd te knikken, en is dan geherlanceerd:

de ANVR is, met andere woorden: wat is ons logo nu waard, en wat

“Precies! Tijdens het voorbije ANVR congres was dat ook het

is de toegevoegde waarde van de vermelding van het ANVR logo

belangrijkste gespreksonderwerp in de wandelgangen. Moet je

voor onze partners? Dat is uiteraard erg belangrijk in de gesprek-

weten, wie op ons congres aanwezig is, die is bezig met z’n eigen

ken met bestaande en potentiële partners, want zo kunnen we

toekomst. Die reisindustrie professionals weten precies wie hun

de waarde van –onder andere- de logovermelding hard maken. En

concurrenten zijn, en ze hebben allemaal ook een goed uitgete-

daarnaast loopt ook nog een kwalitatief onderzoek, waarmee we

kend beeld van hun eigen toekomstmogelijkheden. Er is echter

te weten willen komen wat de consument nu van de ANVR vindt.

één zaak die ze niet weten, en waar ze flink ongerust over zijn:

(Leunt voor de eerste keer in het gesprek even achterover.) En met

waar komen de verrassingen vandaan? Wie zijn de disruptors van

al die informatie, moet dan de nieuwe positionering van de ANVR

morgen, die de boel overhoop gooien? Laten we wel wezen, Jan:

vorm krijgen. Dat is het strategisch plaatje!”

je kan vandaag een heel goed beleid voeren, je kan je zaakjes heel
goed voor elkaar hebben en een stevige visie ontwikkeld hebben
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Nou, ik moet toegeven: dat klinkt goed, en overtuigend. Toch

voor je bedrijf. Maar dan is daar opeens die éne speler die uit het

kan ik het niet nalaten om Frank even te wijzen op de keiharde

niets komt met een totaal nieuw business model, die bij wijze van

realiteit: enkele jaren geleden is er zwaar aan de boom geschud

spreken met één app je hele business model op de schop zet. Bam.
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En dat is de realiteit waarin iedereen vandaag leeft. Boeiend, maar

die deur vaak hard dichtknallen, en op een gegeven moment is er

verdomd scary tegelijkertijd.”

een doorbraak of houdt het gesprek definitief op. Ik hoop dat we
met TravelBird nu de doorbraak bereikt hebben, maar je weet het

En dan doet Frank een uitspraak die getuigt van een open, eerlijke

natuurlijk nooit.”

en kwetsbare aanpak. Ik luister geboeid, want dit heb ik – althans
in België – nog nooit horen verkondigen door een leider van een be-

Een erg eerlijke weergave van een delicaat onderwerp, vind ik dit.

roepsvereniging. Je moet weten, beste lezer: ANVR heeft geduren-

Ik merk op dat er toch ook af en toe flink tegen ANVR aangeschopt

de meer dan een jaar pogingen gedaan om TravelBird te overtuigen

wordt. Van binnen én buiten de reissector.

aan te sluiten bij het Nederlandse garantiefonds SGR, om op zijn

“Ach, dat hoort er uiteraard ook bij. We blijven een brancheorgani-

minst de voorwaarden te creëren om tot een dialoog te komen. Het

satie, en dan heb je per definitie een beetje een stoffig imago, we

werd zeer vaak een dovemansgesprek, met onbegrip en frustratie

zijn tenslotte een bende functionarissen bij elkaar. Ik kan alleen

langs beide kanten. Recent bleek er een oplossing in de maak, en

maar terugkijken op het traject van de afgelopen zeven jaar, en dan

op de vooravond van het ANVR congres werd bekend dat TravelBird

moet ik concluderen dat we het nog niet zo slecht gedaan hebben.

lid was geworden van SGR, het Nederlandse garantiefonds.

Maar tegelijkertijd kan ik niet genoeg onderstrepen dat je altijd

“En daarom heb ik ook zo geworsteld met een speler als TravelBird,

moet veranderen, liefst natuurlijk vanuit de luxepositie wanneer

Jan. Aan de ene kant wil je als branchevereniging, zoals ik in het

het nog goed gaat. En volgens ons is het nu tijd om de koers aan

begin van dit gesprek aangaf, niet de hoeder van het status quo

te passen. Grensoverschrijdende belangstelling en nieuwsgierig-

zijn. Meer nog: je wil de vertegenwoordiger van “de sector” zijn

heid horen daar uiteraard ook bij. Vele van onze leden hebben ook

zoals die zich vandaag uittekent voor de consument. Maar wij

activiteiten in België, net zoals vele Belgische spelers actief zijn in

hebben ook een heel belangrijke verantwoordelijkheid voor onze

Nederland. Daarom was ik ook zo blij met de aanwezigheid van een

actieve brancheleden: wij moeten ten allen tijde een “level playing

aantal Belgische deelnemers op het ANVR-congres in Cyprus.”

field” nastreven, waarin iedereen zich aan de regels moet houden.
Dat conflicteert uiteraard soms met de sympathie die je hebt

En die Belgische deelnemers, Frank, die waren het unaniem eens:

voor die nieuwe, innoverende spelers. Neem nou TravelBird: een

we hebben een steengoed congres meegemaakt, met tal van eye

aantrekkelijk product, een innovatief business model, waarbij de

openers en een open, toekomstgerichte boodschap: “Connecting

consument dagelijks een beperkte, goed uitgekiende keuze krijgt

Customers”. Volgend jaar zijn we erbij in Abu Dhabi. Wie nodigt

van aanbiedingen. Heel mooi, maar ook zo’n disruptor moet zich

Frank Oostdam uit als spreker op het congres van een Belgische be-

aan de afgesproken regels houden. Niet vanuit conformisme, maar

roepsvereniging? Hij opende vorig jaar het Travel360° Congres, en

vanuit een rechtvaardigheidsprincipe. En daar worstel ik dan mee.

zijn adjunct directeur Walter Schut was een opgemerkte spreker

Ik wil de deur zo lang mogelijk open houden, mijn leden willen

op het Selectair Congres in Egypte, twee jaar geleden. Just sayin’.
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VLIEGEN
WORDT WEER
FUN VOOR
ELKE REIZIGER.

Ontdek onze 4 nieuwe reisformules.

Meer trips,
minder geld.

Meer reizen,
minder gedoe.

Meer flexibiliteit,
minder stress.

Meer plezier,
minder grenzen.

Het beste van
twee werelden.
Je klanten moeten
niet meer kiezen
tussen een
comfortabele vlucht
en de beste prijs.

Perfect voor
klanten die
willen reizen mét
ingecheckte bagage,
gereserveerde
plaatsen en
flexibiliteit.

Laat je klanten door
de luchthaven vliegen.
Priority check-in,
boarding en voorrang
bij het uitstappen,
Fast Lane bij security
en alle flexibiliteit.

Alles erop en eraan.
Je klanten krijgen
de best mogelijke
service met lounge
acces, à la carte
dineren aan boord
en alle flexibiliteit.

Meer info op brusselsairlines.com.

WE GO
THE EXTRA
SMILE.

“Face to face contact. Dat
is door de eeuwen heen het
belangrijkste geweest, dat
zal altijd zo blijven.
Het is niet anders.”

“Talent overwint alles.
Samen met getalenteerde
professionals tekenen wij
de toekomst uit, met alle
vertrouwen.”

“Wij focussen op de B2B
markt, wij geloven in de
combinatie offline & online,
en wij ondersteunen je met
een grote smile. Altijd.”

Guy Geens,
anders dan anders

Fred van Eijk,
Travel Counsellors

Bert Wildeman,
Sunny Cars

“Oceania Cruises gelooft
onvoorwaardelijk in de
groeicombinatie reisagent/
Oceania Cruises. Together
we sail the world’s oceans!”
Christine van Leeuwen,
Oceania Cruises

“De reisagent van de
toekomst is service minded,
innovatief, communicatief
en vooral: onze
belangrijkste partner.”
Debby Joossens,
NMBS Europe

Travel360°
PUNCH!
The future
is here
Wie erbij was, vergeet het nooit
meer: de toekomst is hier en nu.
PUNCH! was een feest van mogelijkheden, kansen en vertrouwen in de
toekomst. 120 gedreven reisagenten
waren samengekomen voor een bombardement van presentaties, mooie
momenten en intense debatten.

“Trusted, personal &
innovative: dat zijn de key
words voor een premium
partnership tussen
Thomas Cook en jou.
Good sales, always!”
Koen van den Bosch,
Thomas Cook

“Qite bouwt vandaag de
e-commerce platformen
van morgen. En die heeft
de reisindustrie vandaag
nodig.”
Steven Rotthier,
CEO Qite

“Drie woorden voor
the future of travel:
Personalized,
Connected,
Sustainable.”

“Helping people.
Anywhere, anytime. That’s
Allianz Global Assistance.
No more, no less. We help.”

“Als je belangrijke en reële
meerwaarde geeft, dan zijn
er geen obstakels, enkel een
massa kansen. Die grijpen
we samen!”

Kurt Van der biesen,
Amadeus Benelux

Frédéric Goddeeris,
Allianz Global Assistance

Mickey Creyf,
Travel Experts
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VROUWEN VAN DE KRACHT

DE VROUWEN
EEN WERELD VAN ORGANISATIES,

Het overzicht van de “Mannen v/d Macht” in het vorige nummer van Travel360° - Het Magazine heeft heel
wat reacties uitgelokt. De beschrijving van elke genoemde persoon werd grondig gelezen, gewogen en “to
the point” bevonden. Eén belangrijke opmerking bleef echter terugkomen: hoe zit het met de “Vrouwen
v/d Macht”?
Wij gingen op zoek naar vrouwen aan het roer in het toerisme en, laat ons eerlijk zijn: de spoeling is dun. Er
werken massaal veel vrouwen in onze sector, maar vele directiekamers en beslissingsorganen worden nog
steeds gedomineerd door mannen. Eigenlijk is dit een zeer spijtige zaak, een conservatief trekje van een
sector die vooruitstrevend, modern en verfrissend hoort te zijn. Ook dàt moet anders.

STEPHANIE SAP
“De efficiënte amazone”

geen ander. Sandra kan luisteren, de opmerkingen plaatsen en
in 99% van de gevallen de reisagent dadelijk voorthelpen. Dat
doet ze tussen afspraken door, tijdens meetings, van thuis uit

Stephanie is eigenares van Reizen Perlan. Ze is passioneel rei-

en op reis: ze is de ultieme multitasker. Tijdens haar pre-BTN

ziger en ruiter en combineert die twee passies naadloos: naast

leven heeft ze als distribution manager van Sunsnacks de reis-

pakketvakanties en reizen op maat, heeft ze een uniek aanbod

wereld leren kennen, en is onvoorwaardelijk door de microbe

aan wereldwijde ruitervakanties. Enkele jaren geleden sprak

gebeten. In goede en kwade tijden.

ze toenmalige VVR voorzitter Luc Demuynck aan met de vraag
“waarom er zo weinig vrouwen binnen de VVR actief waren.”
Resultaat: Stephanie zetelt, samen met twee collega-vrouwelijke professionals, in de raad van bestuur van de beroepsvereniging. Daar lachen ze vaak eens met al die stoer doende
mannen, want zij weten beter: nothing beats a working mum.

CARMEN VAN
DEN BOSSCHE
“De discrete, succesvolle leider”
Carmen zal ongetwijfeld even meewarig het hoofd schudden

ANNICK DE SMET

als ze deze regels zelf leest. Ze is het archetype van de beschei-

“De community builder”

toch. Caractère is een succesbedrijf, met een uitzonderlijke

Annick is directeur van Reizen Van Renterghem, dat ze in
2000 overnam van haar vader Daniël. Het kantoor bestaat
al meer dan 75 jaar, maar Lady Annick zorgde ervoor dat het
ook in deze eeuw blijvend succesvol is. Touroperators Asteria
Expeditions en FlyEast bieden reizen-buiten-het-normale
aan. De band die via deze reizen wordt opgebouwd met de
organisatoren en tussen de reizigers onderling, is uniek.
Annick kom je tegen op alle reisindustrie events, en op de
meeste internationale reisbeurzen. Ze is VVR bestuurder, en
een onvermoeibaar ondernemer en netwerker.

SANDRA CLAEYS
“De onvermoeibare duizendpoot”
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den succesondernemer, die liever uit de spotlights blijft. En
kwaliteitszorg en een bedrijfsfilosofie gestoeld op vaste,
onwrikbare waarden. Carmen leidt het bedrijf met vaste hand,
en investeert in product, medewerkers en werkomstandigheden. Het bedrijfsgebouw is een voorbeeld van haar visie:
geïntegreerd in de omgeving maakt het “huis van Caractère”
deel uit van het dorpsbeeld van Erpe-Mere.

SOFIE VAN DEN
DRIESSCHE
“De vriendelijke maar keiharde
onderhandelaar”
Sofie is een typisch product van de Jetair school. Jaren was
ze één van de top aankopers, en ze groeide door tot director

Sandra is al meer dan 17 jaar de Projects & Communication

flight holidays. Net zoals zovele anderen, leerde Sofie het

Manager van BTN. Ze kent onze nationale bookingstool door

vak onder de sterke vleugels van de ultieme Vrouw van de

en door, en begrijpt de noden van de gebruiker-reisagent als

Kracht: Annemie Brackx. Sofie is even job gedreven, product
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VROUWEN VAN DE KRACHT

V/D KRACHT

FEDERATIES EN OVERLEGORGANEN
In onze zoektocht werd wel een andere rode lijn duidelijk: in veel bedrijven en organisaties werken sterke
vrouwen, die vaak de echte krachtbron onder de motorkap zijn. Ze zoeken het podium niet op, maar als
het erop aankomt, dragen ze de boodschap met verve uit. Ze staan niet op de eerste rij in interviews, maar
weten altijd waarover ze praten. En vooral: ze werken hard, efficiënt en slim, multitaskend zoals geen
enkele man het ooit zal kunnen. Het zijn de Vrouwen van de Kracht.
Wij maakten een selectie, en presenteren u zes topvrouwen. Onze selectie is eigenzinnig, zonder vaste
criteria, gebaseerd op persoonlijke indrukken en reputatie. Een belangrijke vaststelling: we hadden dit
overzicht kunnen uitbreiden met tientallen gelijkaardige, krachtige vrouwen. Want er zijn in onze sector
veel meer straffe madammen dan belangrijke mannen.

geobsedeerd en een keihard onderhandelaar. Dat werd ook op

eigen netwerk uit te bouwen. Iedereen herinnert zich Walter,

TUI groepsniveau opgemerkt: sinds begin 2013 maakt ze deel

maar Travel Express wordt anno 2014 vereenzelvigd met Britta

uit van het Mainstream Purchasing Department, dat de cen-

Baeke. Faut le faire.

trale hotelinkoop doet voor alle touroperators van de groep.
Annemie kijkt van hierboven trots toe.

LIZY MEUNIER

BRIGITTE VERDONCK

“De eeuwige rots in de branding”

“De no nonsense Einzelgänger”

“Bel misschien even naar Lizy” is een vaste uitdrukking geworden in het Belgisch toerisme. Als Customer service Manager

Vraag aan verschillende touroperators om hun top vijf van pro-

Contact Center van Thomas Cook heeft ze een lange, ronkende

fessionele reisagenten te noemen, en de kans is zéér groot dat

titel, maar iedereen kent haar als “Lizy van Thomas Cook”

Brigitte in hun top 3 staat. Reizen de Permentier (“de naam

net zoals elke reisagent haar voordien kende als “Lizy van

was bekend, er was geen reden om mijn eigen naam op de

Sunsnacks”. Een rots in de branding en een begrijpend oor voor

gevel te zetten”) is een begrip in Hasselt en verre omstreken.

elke reisagent, één van de vaste zekerheden voor Thomas Cook

De hedendaagse klant zou, naar verluidt, veeleisender zijn dan

Belgium. Lizy neemt deel aan grote interne vergaderingen, maar

ooit: Brigitte heeft nooit anders gekend dan veeleisende, maar

mengt zich niet in grote discussies: ze luistert, noteert bij op

hondstrouwe klanten. Productkennis, service en hard werken

haar lange to do lijstje en gaat aan het werk. Op volle kracht.

zijn de ingrediënten van het succes. Opvallend: Brigitte werd
zeer vaak benaderd door samenwerkingsverbanden, maar
heeft steeds haar onafhankelijkheid bewaard.

VERONIQUE ROSENFELD
“The queen of niche”

BRITTA BAEKE
“Her own woman”

Drie werkgevers, drie niche touroperators: dat kan geen
toeval zijn. Veronique houdt van vakwerk en gedijt goed
binnen kleine, hoogstens middelgrote organisaties. Ze is het

Britta heeft in dramatische omstandigheden een zware beslis-

distributie-gezicht van Imagine Travel, net zoals ze voordien

sing moeten nemen: ze zou Travel Express, het levenswerk van

de vlag van Escape en daarvoor Bosphorus hoog hield. Altijd

haar overleden vader Walter, verderzetten. Opeens stond een

professioneel, met respect voor de ijzeren wetten van de

jong meisje zonder veel ervaring aan het hoofd van het oudste

reissector: work hard, play hard, give top service. Veronique

toerisme vakblad van België. Wat bleek: opeens kwam het

houdt van maatwerk en niche producten en is na al die jaren

blad klokvast uit, de rubrieken werden vernieuwd, de lay-out

nog steeds kinderlijk blij bij het verkennen van een nieuwe

onderging een opfrissing. De vaste journalisten bleven haar

bestemming. Studiereizen, perstrips en brochurepresen-

trouw. Ook nu nog, tien jaar later. Britta heeft zelf haar voor-

taties zijn voor haar gekende materie, maar worden nooit

naam verdiend door onvermoeibaar, onverdroten overal en

routine. Daarvoor heeft ze teveel respect voor haar werk,

altijd aanwezig te zijn, iedereen te leren kennen en een stevig

haar vak en haar werkgever.
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QATAR AIRWAYS A380:

Design & service
in the sky
“

Op 18 september 2014 vond de inauguratie
vlucht van de eerste A380 super-jumbo
van Qatar Airways plaats vanop de nieuw
geopende luchthaven Hamad International
Airport in Doha.

Op Hamad International Airport, de hub
van Qatar Airways in Doha, zijn voor de
A380 5 contact gates voorzien per toestel
om de ervaring soepel en vanzelfsprekend
te laten verlopen voor de passagiers.

De A380 wordt ingezet op de lijnen tussen
Doha en London, Parijs Charles De Gaulle
en Bangkok. Het vliegtuig met 517 stoelen
heeft een drie klassen configuratie met 8
First Class seats, 48 plaatsen in Business
Class en 461 in Economy Class.

“Bij Qatar Airways hechten we veel belang
aan alle elementen van de reizigerservaring. We introduceren op regelmatige basis
innovaties die een reiservaring maken tot
wat het altijd zou moeten zijn: aangenaam

Qatar Airways
Louizalaan 350 – 8th floor, 1050 Brussel
Reservaties: 02/300 24 00

en iets om naar uit te kijken.”

Reservationbru@be.qatarairways.com
qrgroups@be.qatarairways.com
www.qatarairways.com

„

Zijne Hoogheid
Mr. Akbar Al Baker,
Qatar Airways Group Chief Executive

Qatar Airways First Class

Qatar Airways A350

De First Class cabine in onze A380 is een

Qatar Airways staat op het punt het eerste

oase van kalmte en rust. Elk detail is met

A350 XWB vliegtuig in ontvangst te nemen,

zorg ontworpen voor een optimale stijl

als de allereerste klant ter wereld.

en comfort.

Frankfurt zal de eerste route zijn voor dit lang

Met één knop worden de schermen tussen

verwachte nieuwe Xtra Wide Body (XWB)

de stoelen en de gang opgetrokken, voor

toestel. Met een breedte van 5,6 meter van

maximale privacy. Twee bars staan ter

armleuning tot armleuning is de cabine van

beschikking, vooraan de First Class cabine.

de A350 de breedste in zijn categorie. Het

Onze nieuwe on demand dining service

vliegtuig heeft een twee klassen configuratie

biedt een à la carte menu aan, met verse

met 36 Business Class seats en 247 Economy

ingrediënten bereid volgens recepten van

Class seats. Dit zal zorgen voor nog meer

internationale chefs in de laatste genera-

comfort voor de passagiers, in combinatie

tie stoomovens. De Caviar service en de

met belangrijke technologische innovaties.

Ladurée desserten zijn onvergetelijk.

Met de allernieuwste aerodynamica, design
en geavanceerde technologieën, biedt dit zeer
efficiënte toestel betere brandstofefficiëntie
en is het eveneens gemakkelijker in onderhoud. Qatar Airways heeft 80 A350 toestellen

Qatar Airways Business Class

in bestelling.

Al Mourjan Business Lounge

De Business Class cabine is een kalme en
ruime omgeving, afgewerkt met fijn gelakt

De Qatar Airways Al Mourjan Business

hout. Dit zorgt voor een uitgelezen premium

Lounge ervaring is onvergetelijk en

gevoel. Een 1-2-1 configuratie zorgt voor

onvergelijkbaar.

gemakkelijke toegang tot de gang. Er is veel

Al Mourjan Lounge zet een nieuwe

bergingsruimte voorzien, plaats voor een

wereldstandaard in luchthaven lounge

fles water en een kastje om je schoenen op

ervaring, die de vergelijking met een vijf

te bergen tijdens de vlucht. Je bent altijd ge-

sterren boutique hotel met glans doorstaat.

connecteerd via WiFi en SMS. Business Class

Alle faciliteiten zijn van uitzonderlijk niveau:

reizigers kunnen op elk moment tijdens de

van het aanbod aan maaltijden en snacks,

vlucht een maaltijd of snack selecteren uit

over de verschillende ontspanningsruimtes

het nieuwe on-demand menu. Uitzonderlijke

en –mogelijkheden, tot de conference rooms

beenruimte en een fully flat seat zorgen

en business centers en de douchekamers met

voor optimale rust en ontspanning.

eigen luxueuze voorzieningen.
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SOCIAL MEDIA SUCCES IS GOED,
SALES SUCCES IS BETER
Heel wat social media campagnes worden al snel -vooral door de bedenkers en ontwikkelaars“leuk” en succesvol” gevonden. De grote vraag die meer en meer bedrijfsleiders zich stellen is: hoe
vertaalt een goede aanpak op de social media zich in sales? Hoe zorgen we ervoor dat een positieve
buzz op het internet (Facebook likes, retweets, positieve reviews, goede commentaren op de
verschillende forums) zich ook omzetten in... wel, omzet en winstcijfers?

Amerika loopt voorop...

… maar leiden investeringen op social media
nu écht tot extra verkoop?

In een studie van wereldwijd onderzoeksbureau
Ipsos –met kantoren in België en Nederland– in op-

De genoemde percentages en conclusies zijn uiteraard maar

dracht van Allianz Global Assistance USA in zomer

louter indicatief. Er bestaat geen “exacte wetenschap” als het

2014, bleek dat 40% van de Amerikaanse reizigers

om beïnvloeding van consumenten gaat. Toch wijst alle infor-

social media gebruiken om hun online reviews te

matie in een bepaalde richting: social media zijn belangrijk, en

delen via sites zoals Facebook (27%), travel review

beïnvloeden vele van onze klanten. De kernvraag blijft echter:

sites zoals Tripadvisor (15%) en persoonlijke blogs

hoe belangrijk zijn social media in het verkoopproces? Welke

en websites (6%).

rol spelen ze in de sales funnel?

Dezelfde studie ontdekte dat 77% van de Ame-

De sales funnel of de

rikanen geloven dat online reisbeoordelingen

“sales trechter” is een

betrouwbaar zijn. Ook opvallend: slechts 16% van

aloude theorie over

de deelnemers aan de studie zeiden expliciet dat

de weg van marktbe-

ze online travel reviews onbetrouwbaar vinden.

werking naar concrete
verkoop. De theorie gaat

Het ging om een representatieve studie voor de

ervan uit dat je begint met

Amerikaanse bevolking met een potentiële fouten-

consumenten die nog nooit van

marge van 3,1%.

jou of je producten gehoord heb-

De Engelse consument checkt vooraf,
én … tijdens de reis

Prospect doesn't know you excist

Prospect has heard about you, but doesn’t
care about you yet

ben, en dat je die geleidelijk moet
overtuigen in de volgende fases,

Prospect has heard about you and
is slightly interested in hearing
what you have to say

opdat ze uiteindelijk op het moment
dat ze een aankoop willen doen, voor

De najaarsversie van de Tripbarometer van Tripad-

jou zouden kiezen. In de loop der jaren is

visor toont aan dat 84% van de ondervraagde

de sales funnel gewijzigd, geëvolueerd en

Britten vinden, dat geschreven beoordelingen hun

gesofisticeerd. Afhankelijk van de soort busi-

vakantiekeuzes beïnvloeden. Het rapport stelt ook

ness, worden er aangepaste funnels gemaakt.

dat 31% van de reizigers beïnvloed worden door

De funnels verschillen ook naargelang het om

de sociale media (inclusief, maar niet enkel review

B2B of B2C sales gaat. We geven hieronder een

sites).

“one size fits many” versie van de sales funnel.

Vervolgens toont deze studie klaar en duidelijk

De Sales Funnel

Prospect compares
you to competitors
Prospect
bedomes a
customer

aan, dat reizigers nog steeds hun trip aan het
plannen zijn wanneer zij aangekomen zijn op hun

Je kan deze funnel toepassen op marketing communicatie

bestemming of in hun hotel. Immers, 86% van

(hoe moet ik mijn marketing inspanningen verdelen zodat

de onderzochte UK reizigers vertrekken met hun

ik potentiële klanten in elke fase van de trechter bereik),

mobiele appara(a)t(en), en gebruiken die ook ter

face to face communicatie in het kantoor (hoe moet ik de

plaatse. Ze zoeken interessante plekken op om te

potentiële klant door de verschillende fases leiden zonder

bezoeken, vergelijken de reviews die restaurants,

teveel stappen te willen overslaan) én voor communicatie

bars en dancings recent gekregen hebben en be-

op de sociale media (hoe communiceer ik met bestaande en

slissen -onder andere- op basis van deze informatie

potentiële klanten, en hoe pas ik mijn boodschap aan).

over hun tijdsindeling op vakantie.
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SOCIAL MEDIA & SALES

De harde waarheid: succes op (alleen) social media leidt niet tot sales succes

KLM: Random acts of kindness

Een slim gevonden en populaire social media campagne is erg leuk voor de uitvinders, de uitvoerders en de deelnemers. Denk maar aan legendarische campagnes zoals de “Random acts of
kindness” van KLM in 2010, de campagne van Tourism Queensland voor de “beste job ter wereld”,
en de “bedjump” campagne van Hotelsbycity.net: allemaal acties die de aandacht trokken van
miljoenen consumenten.

Het begrip “first touch”
Een statistiek van marketing analyse bedrijf Bizible is in dat verband vrij ontnuchterend. Social media blijken zeer zelden de “first touch” te geven aan de consument om de hierboven beschreven sales

zal aanzetten tot aankoop.

Geschenkjes werden uitgedeeld aan
KLM reizigers die aan de gate stonden
te wachten. De geschenkjes waren gebaseerd op de informatie die het KLM team
vond op de social media.

In deze statistiek worden verschillende sectoren vergeleken door Bizible. Blijkt, dat in travel de echte

Hotelsbycity: Bedjump

funnel in te gaan. De “first touch” is de eerste aanzet, die een potentiële klant de funnel in drijft.
Vanaf dat moment komen er verschillende duwtjes, gegeven door de verschillende marketing en
sales inspanningen van elk merk en elk bedrijf, om uiteindelijk de “first touch” te geven die de klant

impact van social media op de “first touch” naar sales funnel en vervolgens aankoop, zeer beperkt is:
een ontnuchterende 1%.

First touch by industry
DIRECT

DISPLAY

EMAIL REFERRAL

SEARCH

SOCIAL

14%

2%

2%

3%

66%

13%

7%

0%

Education

1%

4%

77%

11%

30%

Finance

0%

0%

10%

60%

0%

Health

22%

0%

1%

8%

64%

4%

Industrial/Manufacturing

31%

0%

0%

3%

63%

4%

Other

28%

2%

1%

10%

58%

2%

Professional Services

14%

0%

0%

8%

77%

0%

Real Estate

13%

0%

0%

2%

85%

0%

Retail

41%

1%

3%

18%

36%

1%

Software/Saas

26%

0%

0%

8%

65%

1%

Travel

Een eenvoudige actie: ga naar een hotel,
laat iemand een foto nemen terwijl jij
languit op het bed springt en zet die foto
op de site Bedjump. De actie werd na een
tijdje ondersteund en zelfs overgenomen
door hotelketens als Interconti.

Toerisme Queensland:
Best job in the world

Conclusie? Er bestaat geen magische oplossing. Nooit. Ook niet online, ook niet via social media.
Het is de frustratie van vele CEO’s, bedrijfsleiders en ondernemers: er bestaat vrijwel geen analyse
over het directe verband tussen social media succes en de uiteindelijke verkoopresultaten. Met
andere woorden: de return on investment is onmeetbaar. Je kan een en ander vertalen in clicks, likes,
bezoeken op je site, aantal tweets … maar het is zo goed als onmogelijk de rechtstreekse “oorzaak-gevolg” metingen te doen voor je verkoopresultaten.

(Verder) investeren in social media of niet?
Laat dit artikel vooral geen aanleiding zijn om alle inspanningen en investeringen in social media
per onmiddellijk te laten vallen. De conversaties op de bestaande en nieuwe social media zullen een
groeiend belang hebben op de merkwaarde. Het online betrekken van potentiële klanten zal meer en
meer invloed hebben op de positionering en de populariteit van merken, producten en bedrijven.

Conclusie: doen, maar met voorbedachte rade!

De toeristische dienst van Queensland,
Australië, lanceerde via YouTube een
vacature voor de “best job in the world”:
6 maanden op een eiland in The Great
Barrier Reef leven, en harde jobs doen
zoals het zwembad schoon houden, de
hond uitlaten en een blog bijhouden over
je leven in het paradijs.

De gouden raad blijft: investeer in social media, want het zijn uiterst belangrijke communicatiekanalen met de consument. Verwacht er evenwel geen mirakels van: mirakels gebeuren zeer zelden
in sales & marketing. Ontwikkel een duidelijke strategie voor je begint, met doelstellingen en een
stappenplan.
Social media zijn een online versie van de aloude “mond-aan-mond” reclame. We moeten consumenten die online hun opinie uitdrukken, dus bloedserieus nemen. Hun opinie bepaalt ons
merkimago, big time.
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Deze campagnes waren zo succesvol,
dat uiteindelijk vrijwel niemand de
vraag durfde stellen : “... en wat heeft het
opgeleverd? Hoeveel passagiers (KLM),
hoeveel boekingen (Hotelsbycity.com),
hoeveel nieuwe bezoekers (Queensland)
werden hierdoor gegenereerd?”

SOCIAL MEDIA & SALES

5 SOCIAL MEDIA DO’S EN 5 DONT’S
VOOR TRAVEL SALES TEAMS
DO, ABSOLUTELY!

DON’T, ABSOLUTELY NOT!

1

1

Begin met een plan
Denk na voor je jezelf en je bedrijf lanceert op Facebook,

Twitter, Pinterest, Instagram of andere sites. Beslis hoe je wil com-

Promo’s pushen
Een veel gemaakte redeneringsfout in de reisindustrie: “baat

het niet, dan schaadt het ook niet”. Wat promo’s door de social media

municeren, welke tone of voice je wil aannemen, welke boodschap-

kanalen proppen op een vrijdagnamiddag: niet verstandig. De reactie

pen je wil doen overkomen.

van de meeste consumenten is immers: “wat moet ik hiermee?”

2

2

Voorzie tijdsinvestering
Je kan geen impact verwachten als je alleen even communi-

ceert “als je tijd hebt”. Je moet werken volgens een weloverwogen

Verkopen
Als je het artikel “Social Media succes is goed, sales succes is

beter” in dit nummer gelezen hebt, weet je ondertussen: social media

timing, met een herkenbare regelmaat. Dagelijks is goed, af en toe

activiteit leidt niet direct tot aankoop. Kies daarom nooit voor sales

een bombardement van posts is slecht.

talk, maar voor interessante conversatie.

3

3

Vertel verhalen, met foto’s
Je bent niet aan het verkopen, je bent aan het vertellen. Inte-

ressante verhalen en gebeurtenissen boeien de lezer, veel meer dan

Slordig communiceren
Spelfouten, slordig geformuleerde zinnen, de verkeerde

aanspreekkeuze: net zoals in het echte leven, is dit elke keer een zeer

verkooppraatjes. Je leeft en werkt in een boeiende professionele

zware fout. Een online conversatie heeft vandaag dezelfde waarde als

wereld, met een hoog sex appeal. Show it!

een offline conversatie, met één verschil: fouten blijven zichtbaar.

4

4

Wees menselijk
Op de social media communiceren echte mensen met andere

echte mensen. Als je heel de tijd op een onpersoonlijke manier praat

Te veel willen communiceren
Dit is de tegenhanger van de tweede “do”: voorzie tijdsinveste-

ring. Lanceer geen lawine aan boodschappen kort achtereen, dat is

en schrijft, zal dit vele consumenten vervelen of afschrikken. Laat

net alsof je iemand zou aanspreken en hem of haar een karrenvracht

ze voelen dat jij echt bent, met je eigen mening en gevoelens.

informatie door de strot zou duwen. Not done, never.

5

5

Wees snel
Als je reageert op een post, een tweet of een review van een

consument, doe dat dan snel. Online conversatie is snel en vluchtig.

Online communicatie automatiseren
Het lijkt verleidelijk, maar het is erg fout: het automatiseren van

je social media communicatie. Tweets, Facebook posts of zelfs nieuws-

Als je iets niet dadelijk oppakt, gaan heel wat consumenten ervan

brieven die via RSS feeds worden samengesteld en verstuurd missen

uit dat je niet alert bent of hen niet serieus neemt.

meestal een menselijke touch. Robot-talk wordt herkend!

ADVERTORIAL

AIDA CRUISES

een vakantie met
eindeloze mogelijkheden
Cruises vervoert al bijna 20 jaar tevre-

de schepen van de AIDA vloot. Het grootste

den klanten over de wereldzeeën. Onze

deel van de sportactiviteiten zijn inbegre-

vloot van 10 cruise schepen wordt in 2015

pen in de reissom!

uitgebreid met een gloednieuw schip,
de AIDAprima, die 3300 passagiers zal

Wereldontdekkers houden van de actieve

vervoeren vanuit vertrekhavens Hamburg

excursies die AIDA op vele bestemmingen

en Rotterdam.

aanbiedt, met heel originele programma’s
zoals trektochten, een Segway tour, fiets-

AIDA is een cruisemaatschappij die veel

en golfexcursies.

aandacht besteedt aan gezinnen met
kinderen. De gemiddelde leeftijd van de

Genieters worden met open armen ontvan-

AIDA cruiser is 42 jaar: een vrij jong publiek

gen door het Body & Soul Spa team. Elke

dus, dat het gevarieerde gastronomische

Spa aan boord van de AIDA schepen heeft

aanbod, de uitgebreide sport- en wellness-

een eigen karakter en design, geïnspireerd

faciliteiten, de Kids Club en Teen Club,

door de mooiste plekjes ter wereld.

de actieve excursies en de vele bestemmingsmogelijkheden gecombineerd met de

Gezinnen met kinderen vormen een belang-

interessante semi-all inclusive formule zeer

rijke doelgroep bij AIDA Cruises. Er staan

waardeert.

multiple bed staterooms en connecting
staterooms ter beschikking, en er worden
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Actieve gasten zijn fervente bezoekers van

mooie familie- en kinderkortingen aangebo-

de Body & Soul Sport Area aan boord van

den tot en met 24 jaar.
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AIDA CRUISES
Am Strande 3d
18055 Rostock
Duitsland
International Sales
Mrs. Mandy Neumann
E-mail: international@aida.de
Tel.: +49 381 444 9818
Regional Sales Manager Benelux
Mrs. Kay Sion
E-mail: kay.sion@aida.de
Tel.: +31 6 12 583857

2015: herontdek cruisen aan boord
van de AIDAprima!
Het nieuwe vlaggeschip van AIDA Cruises zal in

4 Elements: actie, sport en fun

2015 gedoopt worden met de naam AIDAprima.
Vanaf juni 2015, zijn Hamburg en Rotterdam de

De vier elementen water, lucht, aarde en vuur

vertrekhavens voor zevendaagse cruises die de

inspireerden de designers van het nieuwe 4

belangrijkste steden van West-Europa zullen

Elements activity deck. Alles draait hier om

aandoen.

actie, sport en fun voor de hele familie. De wa-

AIDA Beach Club –
365 dagen mooi weer

terslides van de AIDA racer, de Lazy River, trendy
sporten: actie! Je kan ook wedstrijden zien op de
enorme LED wall, en je favoriete team met z’n
allen aanmoedigen!

In de AIDA Beach Club kan je wegdromen onder de
palmbomen en genieten van een relaxte strandsfeer. Onder een UV-doorlatende, bijna onzichtbare

Individualiteit en innovatie:
nieuw stateroom concept

koepel is het altijd mooi weer. De AIDA Beach
Club opent ’s avonds voor beach parties, waarbij

AIDAprima heeft 1643 staterooms, met 14

de koepel zal gebruikt worden voor projecties en

verschillende variaties. De klassieke staterooms

laser shows.

met balkon werden getransformeerd in een
veranda stateroom van 20 tot 25 m2 met walkin
kasten, twee badkamers en een comfortabel sofabed. Samen met de ruimte op het 6m2 zonneterras werd een ruimte- en luxegevoel gecreëerd
dat je normaal enkel van suites verwacht.

Vernieuwende restaurant
concepten
Dertien restaurants nemen de gasten aan
boord van de AIDAprima mee op een culinaire
wereldreis. Een nieuw buffetrestaurant voor het
hele gezin ligt net naast 4 Elements. French Kiss
(Franse keuken) en Casa Nova (Mediterraans)
zijn nieuwe specialiteitenrestaurants. Samen
met de AIDA chefs zullen de deelnemers aan
de AIDA cooking school ingrediënten kopen op
lokale markten, om dan samen te koken tijdens
interactieve kooklessen.

Nieuwe technologie, respect
voor het milieu
De nieuwe generatie van AIDA schepen zet een
nieuwe standaard rond bescherming van het milieu. Een nieuw filter systeem reduceert tussen
90 en 99 procent de belangrijkste emissies va
schadelijke gassen. De nieuwe romp verhoogt
aanzienlijk de energie-efficiëntie, en het
Mitsubishi Air Lubrification System (MALS) laat
het schip glijden op een luchttapijt. AIDAprima
zal dan ook aanzienlijk minder brandstof
verbruiken.

VAN EEN
REISAGENT
AAN EEN
SUCCESVOLLE
START-UP

Beste “collega”,
Eerst en vooral: hartelijk gefeliciteerd met je prijs voor “Best Universal Travel Start-Up of the Year”
en het daarbijhorende mooie bedrag van 100.000 euro. Niet dat je dat geld echt nodig hebt, want ik
hoorde net dat je in zijn totaliteit al een slordige vijf miljoen euro kreeg toegestopt van geïnteresseerde investeerders.
Dat is heel veel geld voor een idee, een website en -voorlopig- nog zero klanten. Ik heb eens goed
bestudeerd welk product of welke dienst je op de markt wil brengen. Zelf zeg je dat je “reizigers wil
inspireren, en hen helpen de juiste keuze te maken tussen de miljoenen mogelijkheden die er overal ter wereld zijn”. Je wil hun keuze eenvoudig maken, mede op basis van hun eigen social media
profiel én door de raad van anderen. Je wil hun reis naadloos doen verlopen en hen helpen om zelfs
onderweg nog hun plannen te wijzigen. Je wil hen ook in contact brengen met mensen ter plekke,
zodat ze “unieke contacten kunnen leggen en samen unieke ervaringen kunnen meemaken.”
Om dit te kunnen realiseren, reken je op “state of the art technology”, en ben je er zeker van dat
“design en kwaliteitsfoto’s van het grootste belang zijn”. Je wil ook een band hebben met je klanten en bezoekers van je website, en rekent op de “unieke content” en de “fantastische systeem-gebruiksvriendelijkheid”.
Ik begrijp dat je nu erg druk bezig bent met het aantrekken van goede medewerkers, en dat je fors
investeert in hard- en software, alsook in design. Je bent van plan om te lanceren in de USA, maar
ook China, India en Latijns Amerika vind je interessant. Ongeveer een derde van je tijd praat je met
potentiële investeerders.
Ik heb twee vragen, beste “collega”. Ik heb nergens iets gelezen over je verdienmodel. Je zegt dat je
er nog niet uit bent, maar dat het waarschijnlijk een combinatie van commissies en service fees zullen zijn. Hmm. Een tweede vraagje: wanneer verwachten die investeerders van je hun geld terug?
Die “venture capitalists” zijn meestal niet de jongens van de lange termijn: na drie tot maximum
vijf jaar willen die graag cashen. Het “exit moment” noemen zij dat, heb ik ergens gelezen.
Mag ik je iets toevertrouwen? Ik heb de tweede alinea van deze brief nog eens herlezen, waarin ik
je plannen beschrijf. Eigenlijk geeft mij dat een goed gevoel. Ik herken vele van de zaken waar ik al
jaren, dag na dag mee bezig ben. Met succes, mag ik wel zeggen. Mijn klanten appreciëren wat ik
voor ze doe, hoewel dat een aantal van hen zich de laatste tijd lieten verleiden om hun reis zelf via
het internet te boeken. Sommigen van hen zijn ontgoocheld weer gekeerd naar mij, anderen heb ik
niet teruggezien.
Ik denk dat ik me maar eens ga verdiepen in de technologische mogelijkheden die ik ter beschikking
heb, en ik denk vooral dat ik maar eens ga praten met mijn belangrijkste technologie-partners in de
toeristische industrie. Volgens mij zit er nog toekomst in mijn aanpak.

Veel succes en geef al dat geld niet in één keer uit,
Een reisagent met Punch!
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VAN EEN
SUCCESVOLLE
START-UP AAN
EEN REISAGENT

Beste “collega”,
Hartelijk bedankt voor uw felicitaties. Wij waren inderdaad zeer blij met het winnen van de prijs voor
“Best Universal Start-Up of the Year.” Het geld van de prijs en de belangstelling van investeerders
waren best wel belangrijk voor ons, want eerlijk gezegd: ons bijeengeschraapte startkapitaal begon
op te geraken.
Wij zijn best trots op ons product, en ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe generatie van “digital
natives” - dat zijn jongeren die geboren zijn in de wereld van internet, smartphones en tablets - ons
met veel plezier zal omarmen en onze diensten enthousiast zal gebruiken. Want reizen, dat wil toch
iedereen? Zelf ken ik niet veel van de reissector, hoor. Maar ik en mijn vrienden dachten: zo moeilijk
kan dat toch niet zijn? Vluchtje uitzoeken, vervolgens een hotel eruit pikken en alles even boeken.
Nou, dat bleek een tijdrovende bezigheid. Met onze technologische achtergrond én onze persoonlijke
reiservaring maakten wij vervolgens onze site. Gericht op de mobiele gebruiker, dat spreekt vanzelf!
Eerlijk gezegd: de technologie, dat was geen probleem. Er is heel veel beschikbaar, en ons team van
IT-specialisten en designers weet hoe je een goede website moet maken. Waar wij vandaag nog mee
worstelen, dat zijn de producten. Wat een ingewikkelde materie is me dat, zeg! Hotels blijken soms
tientallen verschillende kamertypes te hebben, luchtvaartmaatschappijen veranderen hun prijsstructuur zowat elke seconde, en een rondreis in elkaar steken blijkt toch niet zo gemakkelijk. Weet je dat
onze mailbox volsteekt met vragen van potentiële klanten? Van precieze locatie van het hotel tot de
tijd die een verplaatsing in beslag neemt, ze vragen ons zelfs om hun visum te regelen!
Dat hadden wij niet voorzien. Nu, voor alles zijn oplossingen, maar het resultaat is wèl dat we onze
datum van lancering al vier keer hebben moeten uitstellen. Gelukkig hebben we, zoals je zegt, een
flink kapitaal toegeschoven gekregen, en ik reken erop dat we volgende week nog een extra injectie
van een paar miljoen krijgen. Tja, investeerders geloven nu eenmaal in de heilige combinatie internet,
mobile en travel. Gelukkig voor ons!
Om je vragen te beantwoorden: het uiteindelijke verdienmodel staat nu niet direct op onze lijst van
prioriteiten. Wij gaan ervan uit dat we eerst traffic en volume moeten creëren, en dat de rest dan
wel volgt. Het Twitter-model, zeg maar. Onze investeerders volgen deze redenering. Tussen jou en
mij, confidentieel: ik denk dat ze hopen op een snelle beursgang, waarna ze waarschijnlijk snel zullen
exiten. Ik vernam dat ze momenteel zo’n 150 miljoen euro hebben geïnvesteerd in een twintigtal
start-ups. Tijdens een onbewaakt moment vertelde de CEO mij dat ze erop rekenen dat van die
twintig bedrijven er een drietal uiteindelijk succes zullen hebben. Ik hoop uiteraard bij die drie te zijn,
maar als het niet lukt: it’s not my money, dan beginnen we gewoon opnieuw!
Ik ben blij dat je tevreden bent met jouw business. Eerlijk gezegd, ik ben wel jaloers op die trouwe
en tevreden klanten, die jij blijkbaar zeer goed kent. Dat moet leuk zijn, maar het lijkt me wel hard
werken, elke dag opnieuw.

Nog veel succes,
Een Travel Start-Up met Ambitie!
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Vanaf

€ 631

Cruisen in de Caraiben!

Independence of the Seas

p.p.

op basis van
een binnenhut
voor 2 personen

Inbegrepen:
7 nachten
aan boord van de
Independence of the Seas
in de door u gekozen hut,
activiteiten aan boord,
vol pension

De Independence of the Seas is het derde schip in
de spectaculaire Freedom klasse schepen van Royal
Caribbean. Het schip biedt net als de andere schepen
een waaier aan activiteiten en shows aan. Verder zijn
er de Flowrider Surfpark, het H2O water themapark,
een klimmuur, een minigolf, een schaatsbaan en de
Royal Promenade. Naast het hoofdrestaurant zijn er
verschillende themarestaurants. Voor ieder
wat wils dus!

Cruise Westelijke Caraïben • vertrek op zondag
Dag 1: Fort Lauderdale, Florida
Dag 2: Dag op zee
Dag 3: Labadee, Haïti
Dag 4: Falmouth, Jamaica

Dag 5: George Town, Grand Cayman
Dag 6: Cozumel, Mexico
Dag 7: Dag op zee
Dag 8: Fort Lauderdale, Florida

ATLANTISCHE
OCEAAN
Fort Lauderdale
GOLF VAN
MEXICO
Labadee

Cruise Oostelijke Caraïben • vertrek op zondag
Dag 1: Fort Lauderdale, Florida
Dag 2: Dag op zee
Dag 3: San Juan, Puerto Rico
Dag 4: Philipsburg, St. Maarten

Dag 5: Basseterre, St. Kitts
Dag 6: Dag op zee
Dag 7: Dag op zee
Dag 8: Fort Lauderdale, Florida

Cozumel

George Town

San Juan

Philipsburg
Basseterre

Falmouth

CARAIBISCHE
ZEE

Aanbieding geldig voor zomer 2015.

Combineer deze cruise met onze
rechtstreekse Jetairfly vlucht
naar Miami!

WERELDWIJDE TRENDS

WERELDWIJDE TRENDS
IN DE TOERISME- EN
REISINDUSTRIE
“De polsslag van de reissector:
waar gaan we heen?”

consumenten te verleiden met nieuwe

WERELDWIJD TRENDS
RAPPORT - 2014

voorstellen. Mobiele telefoons en com-

Elk jaar, sinds 2006, wordt op World Travel Market in London het WTM

Nieuwe technologie geeft aan nieuwe
spelers nieuwe middelen om nieuwe

puters, tablets en wearable technology
zorgen ervoor dat de reiziger altijd en
overal bereikbaar is. Instant messaging – heel korte, snelle uitwisseling
van berichtjes en foto’s – wil de plaats
innemen van social media voor klantenservice, boekingen en betalingen. Er

Global Trends Report gepubliceerd. Dit rapport geeft de belangrijkste
opkomende trends aan in de wereldwijde travel & toerisme industrie.
Door de jaren heen heeft het WTM Global Trends Report voor het eerst
belangrijke trends als eerste gespot, op een moment dat ze nog maar
kleine, onbetekenende rimpels in de toerisme-oceaan waren. Wie er op
inspeelde, slaagde er vaak in zijn klanten te verrassen en zijn concurrenten te verbazen. Travel360° was bij de presentatie in London,
en had een uitgebreide gedachtewisseling met het team van
Euromonitor International, de onderzoekers en specialisten
achter het WTM Global Trends Report.

zijn grote lifestyle shifts bezig, waarbij
fietsen het nieuwe golfen blijkt te zijn.
Pensions en jeugdherbergen worden
trendy ontmoetingsplaatsen, die de
concurrentie aangaan met traditionele hotels. Bestemmingen ontdekken
nieuwe mogelijkheden – design in het
Midden-Oosten en surfvakanties aan
de kust van West-Afrika bijvoorbeeld.
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2014- Globaal overzicht:
Groei, China, low cost & mobile
Een snelle blik op de belangrijkste indicatoren van het lopende jaar
2014. Dit jaar legt immers de basis voor wat er in de komende jaren
zal gebeuren. China is doorgebroken, de low cost carriers domineerden het veld en mobiele technologie verandert … nou, eigenlijk alles.

•

Groei van het wereldwijde Bruto Nationaal Product met 3.4%
in 2014

•

China zal in 2014 de rol van de USA overnemen als grootste
economie ter wereld.

•

Travel & toerisme wordt verwacht in 2014 wereldwijd te groeien met 4.7% in aankomsten wereldwijd.

•

Low cost carriers blijven het meest succesvolle business model
in de luchtvaart in 2014

•

Mobiele technologie verandert het toerisme landschap verder
op vlak van boekingen, klantenservice en klantengedrag.
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2013–2018 – Globaal overzicht:
groei, marktaandeel voor de reisagent
De verwachtingen voor de komende vijf jaar zijn meer dan positief. Met een
stevige wereldwijde economie als motor groeien de travel bestedingen van de
consument fors. Opvallend: de groei van de online boekingen vermindert, ten
voordele van het reisagenten marktaandeel. Say what?

•

De wereldwijde economie zal blijven doorgroeien, met een groei van het
wereldwijd Bruto Nationaal product van 4% per jaar

•

Het aantal wereldwijde aankomsten zal structureel blijven groeien aan
een tempo van 4% per jaar

•

De omzet van de reis- en toerisme industrie wereldwijd zal groeien met een
forse 4.5% per jaar

•

De groei van online travel boekingen blijft doorzetten, maar met een knik
in de groeicurve. De online markt blijkt in een mature fase te komen

•

Na jaren van krimp en stagnatie, ziet de toekomst voor de reisadviseur er
weer beter uit: stijgende groeicijfers liggen in het verschiet

WORLD ECONOMY
AND TRAVEL
PERFORMANCE
VALUE GROWTH
2013-2018
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DE WERELD IN BEELD:

TREND HIGHLIGHTS
PER WERELDDEEL
Wij leven in een geglobaliseerde wereld waar iedereen met iedereen online in contact kan zijn. Het is belangrijk om de
opkomende trends in de gaten te houden, overal ter wereld. Wat vandaag trending is in de States of in Azië, kan in een mum
van tijd opgepikt worden in Europa en in België of Nederland. En vice-versa. Wij hebben voor u de belangrijkste trends en
ontwikkelingen in Amerika, Europa, Afrika en Azië op een rijtje gezet. Mét de voornaamste economische “facts & figures.

I USA: golfers mak-

en plaats voor fietsers!
Wielertoerisme:
de opkomst van de MAMILS!
De opmars van de golfsport in de USA in het
laatste decennium van vorige eeuw was enorm,
met pieken in de jaren na de eeuwwisseling. De
toenmalige populariteit van spelers zoals Tiger
Woods leidde tot meer dan 25 miljoen actieve

“Reizigers zijn steeds meer op zoek
naar authentieke ervaringen, met
activiteiten die ze thuis niet kunnen doen. Fietstoerisme laat hen
ook toe om op een unieke manier
een bestemming te bezoeken en
ontdekken”
Mark Thomson, Trek Travel

golfspelers. Tegen 2013 was dit met een kwart
gedaald tot 19 miljoen golfspelers.
Daar tegenover staat de verwachte groei van
de amateur fietsers. De tour overwinningen van

USA – FLASH OVERZICHT:

Lance Armstrong in combinatie met Armstrong’s

GROEI & PRIJSSTIJGINGEN

fascinerende verhaal als ex-kankerpatiënt hebben geleid tot een ware doorbraak: het aantal ac-

Fietsvakanties passen perfect in dit plaatje.

tieve fietsers werd in 2013 geschat op 3,8 miljoen

Gespecialiseerde touroperators bieden de com-

en stijgt jaarlijks sterk.

binatie aan van mooie trajecten, een geselec-

Fietsen is een belangrijke sport geworden,
vooral voor de doelgroep “welstellende mannen

teerd gezelschap en de juiste accommodatie en
service.

van een middelbare leeftijd” – zeg maar man-

Het gaat overigens meestal niet om “fana-

nen in de leeftijdscategorie van 35 – 55 met

tiek fietsen”: deze vorm van activiteit wordt

een mooie carrière en een goed inkomen. Deze

vaak gecombineerd met wijntoerisme, gastro-

doelgroep werd recent beschreven als MAMILS:

nomische arrangementen en bezoeken aan lo-

Middle-Aged Men in Lycra.

kale brouwerijen.

Toerisme - toepassing

derzoek wijst uit dat fietsers gemiddeld 20%

Fietstoerisme is een lucratieve activiteit. Onmeer uitgeven per nacht per persoon dan de ge-

Er is sowieso een groeiende interesse in actieve, fitness en ervaring gerichte vakanties.

middelde vakantieganger.

De Amerikaanse toerisme-industrie heeft hoge
groeiverwachtingen in 2015, met een sterkere
economie als groeimotor. De Aziatische toeristen
zullen in massa de USA bezoeken. De travel retail
zal zich moeten verdedigen tegen de beschikbaarheid van mobiele, directe boekingskanalen.
•
Economie: hoge groeiverwachtingen in
2015
•
Groeimarkten: China, ZO Azië, Indië
•
Grote vraag naar accommodatie en transport zal prijzen doen stijgen
•
Waarde van de (online & reisagenten)
travel retail kanalen daalt
•
Consument boekt mobiel & rechtstreeks

Nieuwe fietsbestemmingen zijn landen als
Costa Rica en Chili. Belangrijke voorwaarden zijn
goede, brede wegen en gespecialiseerde lokale

NUMBER OF
PARTICIPANTS BY SPORT
IN THE US 2003-2013

vertegenwoordigers die de wielerwereld kennen.

Opgepast: golf is niet dood!

40
35

2003
2013

MIL L IO N

30

De golfsector zit in vele westerse landen in een
dipje, maar groeit in regio’s zoals –weer eens-

AMERICAS:
KEY PERFORMANCE
INDICATORS 2013-2015
% G ROW TH

2013

2 014

2015

Real GDP Growth

2.1

2.0

3.2

3.4

4.1

4.3

25

Azië en Latijns-Amerika. Vele golfresorts hebben

Arrivals (Trips)

20

ingezien dat ze hun aanbod moeten verbreden.

15

Kindvriendelijke zwembaden en golfactiviteiten

Incoming Tourist
Receipts Value (US$)

3.9

5.3

5.7

10

voor het hele gezin moeten de hotels & resorts

Air Transport Value (US$)

3.5

4.0

4.1

5

ook aantrekkelijk maken voor multi-generatie

0

trips. Schrijf golf dus zeker nog niet af.

Hotels Value (US$)

3.2

5.1

3.9

Travel Retail Value (US$)

2.3

2.2

1.8

Cycling

Golf

Source: National Sporting Goods Association
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EUROPA - FLASHOVERZICHT:
NIEUWE CONSUMENT KIEST ALTERNATIEVEN

De Europese toerisme sector komt uit een moeilijke periode, en moet rekening houden met een
uitdagende markt. Omzet en aantallen reizigers
stijgen, maar de consument zoekt en vindt
goedkope transportmogelijkheden en maakt
alternatieve accommodatie keuzes.
•
•
•
•
•

Voorzichtige economische groei
Air transport groeit, vooral low cost
Hotel omzet groeit traag
Peer-to-peer accommodatie alternatieven
in opmars
Travel retail (online + reisagenten) groeit

EUROPE:
KEY PERFORMANCE
INDICATORS 2013-2015

II Europa: het belang van

voeding, koken & eten!
Centraal staat de zoektocht naar authen-

De grote online spelers hebben onder-

ticiteit en de wens om tijdens de vakantie

tussen ook het potentieel van de “eat like

nieuwe ervaringen te beleven. De Europese

and with a local” markt ontdekt. Websites,

vakantieganger heeft door de jaren heen

gespecialiseerd in online restaurantreserva-

een bredere culinaire blik gekregen, en staat

ties zijn “hot”: Priceline kocht Open Table

open voor nieuwe ervaringen. De “eigen keu-

voor $2,6 miljoen. Open Table is een online

ken eerst” reflex behoort tot het verleden.

reservatiedienst voor restaurants. De troe-

Via fenomenen als Airbnb en HomeAway

ven: meer dan 31.000 restaurants wereld-

(verblijven in private accommodatie, bij par-

wijd in het aanbod, en een – groeiend – klan-

ticulieren overal ter wereld) ontdekten mil-

tenbestand van 620 miljoen consumenten.

joenen consumenten dat je op reis niet nood-

Belangrijk: Open Table confirmeert dadelijk

zakelijk moet eten in restaurants. Airbnb

de reservatie.

verhuurders bieden vaak aan om, meestal

Destination Management Companies en

tegen vergoeding, voor hun gasten te koken.

niche touroperators hebben meer en meer

Het internet en zeker de mobiele revolutie

belangstelling om deze peer-to-peer dining

maakten het mogelijk voor lokale bewoners

mogelijkheden in hun pakketten en moge-

om toeristen te overhalen om bij hen thuis

lijkheden op te nemen. Weer een bewijs dat

te komen eten. Zo ontstond in het afgelopen

de “sharing economy” interessant kan zijn

jaar een ware “eat with locals” cultuur.

voor de bestaande spelers.

De huidige generatie van Europese reizi-

% GROW TH
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0.6

1.4

1.9

in lokale gewoontes. De huiverige houding

Arrivals (Trips)

4.9

2.6

2.9

tegenover “eten in een ander land” is zo goed

Incoming Tourist Receipts Value
(US$)

4.9

2.4

3.0

Air Transport Value (US$)

1.6

2.0

2.0

Hotels Value (US$)

-0.4

0.3

0.7

Travel Retail Value (US$)

1.0

1.3

1.5

Source: National Sporting Goods Association

gers is nieuwsgierig, open en geïnteresseerd

als verdwenen. “Eat like a local” wordt de
norm.

Toerisme – toepassing

Opgepast: dit is geen voorbijgaande trend!
Hotels overal ter wereld weten hoe moeilijk het is om gasten te overtuigen om in het
hotel te dineren. De mogelijkheden die mobiel internet nu biedt om zelf interessante
eetgelegenheden op te zoeken, even de re-

Bookalokal.com is een netwerk van lokale

views te checken en per direct een tafeltje

bewoners die maaltijden aanbieden maar ook

te reserveren, worden nu nog uitgebreid met

kooklessen en workshops. De site startte in

het “eat with locals” principe. Restaurants

2012 vanuit Brussel (!) en wil in 2014 uitbrei-

schermen -dat was te verwachten- met hygië-

den naar 20 landen wereldwijd. Eatwith.com

ne criteria en wijzen erop dat een groot deel

brengt reizigers en thuiskoks bij elkaar om

van deze omzet zwart geregistreerd wordt.

“onvergetelijke momenten te beleven.” Hun

Make no mistake: deze beweging valt niet te

slogan is “Experience life as a local”.

stoppen.

“Mijn beste reiservaringen hadden altijd te maken met contact met een
lokale persoon. Een maaltijd delen is de beste manier om het ijs te breken
en om iets over de lokale cultuur te leren, dus ik koos voor gastronomie
als het belangrijkste onderdeel van Bookalokal reiservaringen.”
Evelyne White,
stichter Bookalokal
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AFRIKA - FLASHOVERZICHT:
GROEI, GROEI, GROEI

III Afrika: de ultieme

surfin’ safari (*)!
(*) vrij naar The Beach Boys

met de traditionele Afrikaanse toerisme
attracties nieuwe mogelijkheden bieden

De aanhoudende groei in Afrika begint te
resulteren in een groter wordende middenklasse
in vele landen. Dat versterkt het intra-regionaal
toerisme, goed voor 50% van de internationale
aankomsten. Ghana, Madagascar en Zuid-Afrika
zijn de toeristische groeilanden.

Afrika heeft een nieuwe doelgroep

om andere doelgroepen aan te spreken dan

ontdekt: de 35 miljoen surfers overal ter

vandaag. De landen die de meeste troeven

wereld, die tegen 2020 volgens de verwach-

kunnen voorleggen voor dit segment, zijn

tingen met zo’n 50 miljoen zullen zijn, gezien

Sierra Leone, Liberia, Ghana en Ivoorkust.

•

Toerisme – toepassing

•

de groeiende populariteit van de sport,
vooral bij jongvolwassenen. De Internatio-

•

nal Surfing Association (ISA) heeft van een
uitbreiding van de surfmogelijkheden in

De gespecialiseerde surfvakanties-tour-

Afrika één van de prioriteiten gemaakt voor

operator Errant Surf biedt “surf adventures”

de komende jaren.

aan in Marokko, Ghana, Zuid-Afrika en

Het Afrikaanse continent heeft 26.000
kilometer kustlijn. Op de meeste plekken aan
de Afrikaanse kust zijn de surfomstandig-

Mozambique. Zij kijken met een begerig oog
naar de ontwikkelingen in Afrika.
De gekende “hot spots” voor surfers gera-

heden geweldig, met perfecte, uitdagende

ken verzadigd, en de specialisten rekenen op

golven. Als de juiste omkadering, faciliteiten

een snel groeiend aanbod in Afrika, zodat ze

en accommodatie aanwezig zullen zijn,

hun bestaande klanten nieuwe mogelijkhe-

worden de Afrikaanse surfspots een stevige

den kunnen bieden. Tegelijk groeit de surfing

concurrent voor de bekende surfbestemmin-

community in Afrika snel.

gen in Europa, Australië en Hawaii.
Uiteraard zal de combinatie surfvakantie

“If surf tourism is developed in a
sustainable fashion, it can lead
to improvements en health care,
education, job opportunities and
infrastructure”
Sean Brody, owner of
Kwepunha Surf Retreat, Liberia
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Cool job!
De International Surfing Association
stelt dat de verdere uitbouw en groei van
surfvakanties in Afrika, een kans biedt voor
de jongere, lokale bevolking om op een waardige, zelfbewuste manier geld te verdienen
en de lokale economie te doen groeien. Zeg
nu zelf: het staat veel cooler om surfleraar te
zijn van groepen toeristen, dan om elke dag
een folkloristisch dansje op te voeren…

•
•

De Afrikaanse economie blijft ook volgend
jaar fors groeien
De luchtvaart groeit, onder andere door
betere luchthaven-infrastructuur
Het hotelaanbod wordt snel groter in vele
landen
Snelst groeiende markten: China & India
Ebola heeft een fors negatieve impact op
toerisme in West-Afrika

WERELDWIJDE TRENDS

IV Azië: non stop van chatten naar boeken
WeChat is echter veruit marktleider

kunnen boeken, inchecken, hun vlucht status checken

ter wereld. De populariteit van instant

Azië is het grootste “online” continent

wereldwijd doordat het niet alleen als een

en met customer service van Spring Airlines communi-

messaging –het versturen van korte, snelle

communicatiekanaal maar ook als aanbieder

ceren via WeChat.

berichten al dan niet met foto’s en video -

van producten en diensten optreedt. Volgens

gaat wereldwijd door het dak. Nergens wordt

The Economist zal het bedrijf in 2015 zonder

het favoriete platform is vandaag in China waarop

er zoveel met korte tekstberichtjes gecom-

moeite groeien met een record 40%.

consumenten hun ervaringen delen. Het is belangrij-

municeerd als in Azië. Instant messaging
(variantes op de SMS berichten) worden er

Toerisme – toepassing

een concurrent voor social media en telecom
bedrijven.
De grootste instant messaging bedrijven

Online travel agents in Azië verkopen

Een Hotel.com onderzoek wijst uit dat WeChat

ker voor vele Chinese consumenten dan de klassieke
social media.

Veel meer dan instant communicatie!

trein- en vliegtuig- en attractietickets via

in Azië zijn het China-gebaseerde WeChat en

WeChat. Didi Dache, een Chinese taxi app,

Als deze Aziatische trend zich ook in de rest van de

het Japan gebaseerde LINE. WeChat had in de

zag zijn aantal klanten verdubbelen tot 40

wereld doorzet, wordt het in de toekomst nog belang-

eerste helft van dit jaar 440 miljoen actieve

miljoen in één maand tijd nadat het bedrijf

rijker om de snel veranderende consumenten-voor-

gebruikers. Dat maakt het de tweede mes-

een partnership was aangegaan met WeChat.

keuren op de voet te volgen. Op de juiste communica-

saging service ter wereld, vlak na WhatsApp

Low Cost carrier Spring Airlines lanceerde

tietrein springen voor die snelheid neemt, wordt een

(500 miljoen actieve gebruikers wereldwijd)

in april 2014 een WeChat service: reizigers

belangrijk kunstje.

AZIË - FLASHOVERZICHT:

In Azië is het aan het gebeuren, nu en de komende jaren. De economie doet het prima en een
steeds groter deel van de bevolking reist steeds
frequenter. Reizen worden online geboekt, met
een enorme groei in mobiele aankopen.
•
•
•
•
•

Steeds meer economische groei
China, Indonesië, Maleisië en Thailand
= booming
Hotels & airlines groeien sterk
Meer en meer intra-regionaal en domestic
travel
Online travel sales groeien met 15% elk jaar
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V Wereldwijde, alles overstijgende travel trends
Braggies
“To brag” = opscheppen, bluffen, snoeven
Volgens onderzoek van eMarketer groeide het aantal social
media gebruikers wereldwijd in 2013 met 18% naar meer dan 1.7
miljard. Facebook maakte bekend dat binnen het netwerk in
2013 350 miljoen foto’s opgeladen werden … per dag! WhatsApp
zag 400 miljoen foto’s per dag.
Binnen deze foto-mania groeide de selfie uit tot een fenomeen. Logisch dus dat er variantes op de selfie-rage zouden
komen. De “braggie” is een vakantiefenomeen: vakantiegangers
nemen gemiddeld 10 minuten na aankomst in het hotel een
foto van zichzelf en de omgeving, om aan hun netwerk trots te
laten zien waar zij zijn. De meest populaire braggies zijn foto’s
van het zicht uit de hotelkamer, de kamer zelf, de lobby en het
landschap.
Uiteraard is dit een geweldige marketing kans voor hotels en
bestemmingen. Marriott stimuleert het nemen en delen van foto’s bij aankomst in een Marriott hotel, door er extra punten voor
te geven binnen hun PlusPoints getrouwheidsprogramma.

Poshtels
“posh” = piekfijn, mondain, gelikt
De economische crisis zorgde voor wijzigingen in het consumentengedrag, zeker bij de besteding van het reisbudget. De vraag naar
budgetvriendelijke, niet conventionele verblijfsaccommodatie met
toch een speciale “touch” steeg. Kleinschalige aanpak, persoonlijke
service, lokale verankering werden belangrijke begrippen.
Kleinere hotels, pensions en zelfs jeugdherbergen hebben
de boodschap begrepen en pasten hun product en hun aanbod
aan, zonder grote investeringen. Meer aandacht voor design, het
aanbieden van authentieke, lokale producten en een goede bereikbaarheid online - vaak via de gratis social media - zorgen voor

De Nieuwe Reiziger
In het maart 2014 nummer van Travel360°
publiceerden wij het “Manifest van de Moderne
Reiziger”. Deze moderne reiziger herkent zich
zeker in de meeste van de wereldwijde trends
die op World Travel Market 2014 en in dit artikel
gepresenteerd worden.

een “cheap & chic” positionering, die aanslaat bij de Y-generatie.
De term “poshtels” slaat op deze accommodatie, met net een tikje
méér voor een aantrekkelijke prijs.
Het één en twee sterren segment, traditioneel niet in hoog

“Wij, de reizigers van het tweede decennium van
de 21e eeuw, eisen het recht op om onzichtbaar
te reizen.

aanzien bij vele reizigers, slaagde er zo in zijn imago fors op te
krikken. Nieuwe, goedkope communicatie- en distributiemogelijkheden online zorgen ervoor dat een hotelier met een opgefrist
product en een goede communicatie, méér potentiële klanten kan

Wij willen niet in hokjes gestopt worden. Wij zijn
geen massale doelgroep, wij zijn individuele mensen. Wispelturig, veeleisend, geïnformeerd.

bereiken dan ooit.

Wij wensen overal ter wereld te kunnen leven als
een lokale inwoner, maar met de service van een
VIP bezoeker als wij erom verzoeken.
Wij willen overal en altijd kunnen werken, spelen
en ontspannen, genieten en verbaasd zijn. Niet
noodzakelijk in die volgorde. Maar soms wel. En
soms ook weer niet.
Wij verwachten dat de reis- en hospitality
industrie met deze wensen, hoe paradoxaal en
soms elkaar tegensprekend ook, rekening houdt.
Want wij zijn een speciaal ras: wij zijn moderne,
internationale reizigers.”
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WTM Gobal Trends Report:
een geschiedenis van juiste voorspellingen
Het Global Trends Report
wordt al jaren gepresenteerd op
World Travel Market, en heeft
een reputatie om de travel &
toerisme trends op te pikken,
net voor die mainstream gaan.
Van “female only” accommodatie
over kinderloze tantes tot digitale
ontgiftingsmomenten: vijf keer
de nagel op de kop. Een kort
overzicht.

veranderen. De begeleiding van de
consument tijdens de reiservaring
wordt een ongekende bron van
verkoopmogelijkheden.
2011: Rebranding na de Arabische
lente
In 2011 voorspelde het Global
Trends Report dat de landen waar
de Arabische lente had geleid tot
een nieuwe democratie, zouden

2009: Female only accommodatie

kiezen voor nieuwe positioneringen als bestemming. Met name Tu-

In 2009 voorspelde het Global
Trends Report dat meer en meer

nesië en Egypte werden genoemd.
Vandaag wil Tunesië zich meer

hotels zouden aandacht besteden

en meer profileren als een land

aan de vrouwelijke single reizigers.

waar naast zon en strand ook de

Speciale attenties, veel aandacht

rijke geschiedenis, en het cultureel

voor veiligheid en discretie en

erfgoed belangrijke troeven zijn.

kamers met een vrouwelijkere

Met trots presenteert het land

“touch” werden aangeraden.

zich op Het Vakantiesalon van

Vandaag hebben hotelketens

Brussel als gastland.

overal ter wereld de alleen reizende
vrouw ontdekt als een belangrijke

2012: Digital Detox

en dankbare doelgroep. Aparte
“female only” verdiepingen zijn
geen uitzondering meer.

2013: de opkomst van de PANKS
In 2012 lanceerde het Global
Trends Report de term “Digital

In 2013 beschreef het Global

Detox” om er hotels en bestem-

Trends Report de PANKS

mingen op te wijzen dat in deze

– Professional Aunts, No Kids –

online maatschappij wellicht een

als een interessante doelgroep

In 2010 wees het Global Trends

groeiende nood zou bestaan voor

voor de reisindustrie. PANKS zijn

Report op het groeiende belang van

een deel van de consumenten om

vrouwen zonder kinderen, maar

smartphones voor de reisindustrie.

te kunnen ontsnappen aan de

die de kinderen van hun vrienden

Het succes van de iPhone zou de

dwang om altijd bereikbaar te zijn.

of familie graag verwennen.

weg wijzen naar een smartphone

Vandaag aarzelen een aantal

explosie, met enorme mogelijk-

hotels niet om “wifi onbereikbaar-

hoewel in de Westerse landen

heden dankzij geo-localisatie

heid” als verkooptroef naar voor te

minder kinderen geboren wor-

diensten.

schuiven. Zij wijzen op de mentale

den, er een veelheid van nieuwe

rust die dit oplevert, en prijzen het

doelgroepen opduikt. De PANKS

aan als een schaars goed.

passen perfect in de trend naar

2010: Mobile travel apps

Vandaag is de mobiele revolutie
een feit, en is ze de reisindustrie in een snel tempo aan het

Vandaag merken we dat,

multigeneratie vakanties.

Reizen in 2024
In het oktober 2014 nummer van Travel360°
publiceerden wij het artikel “Travel in 2024:
zoeken, plannen en boeken”. Wij beschreven hoe binnen tien jaar alle reizigers een
verbazend gamma van digitale, technologische tools ter beschikking zullen hebben.
Deze tools gecombineerd met de wereldwijde trends die op World Travel Market
2014 en in dit artikel gepresenteerd worden,
vormen de reiswereld in de volgende jaren.

“De consument zal met gebaren, stem en
gelaatsuitdrukkingen aan zijn Digital Travel
Buddy duidelijk maken waar hij aan denkt,
als hij op reis wil.
Samen zullen ze op intuïtieve manier door
een massa informatie gaan tot uiteindelijk
de perfecte trip is samengesteld. Virtuele
realiteit zal hierin een grote rol spelen.

Een boeking zal een snelle, stress-vrije
one-stop ervaring worden langs semantische websites die in staat zijn om de
voorkeuren van de consument te leren
kennen vanuit de online beschikbare gegevens. Social media en de andere online
communicatiekanalen spelen een steeds
grotere rol. Een boeking zal voor 99% uit
conversatie bestaan.”
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ADVERTORIAL

—
The Most Inclusive Luxury
Cruise Experience
—
ONLINE TRAINING VOOR ÉCHTE, PROFESSIONELE
EN SLIMME REISADVISEURS
Regent Seven Seas Cruises en Enjoy Paradise ontwikkelden samen met het team van
Travel360° een online training, om jou volledig onder te dompelen in de wereld van
de énige cruise die met recht en reden de slogan “The Most Luxury Cruise Experience”
hoog in het vaandel voert.
Vijf goede redenen om nu dadelijk de online training te volgen op www.travel360.be:

•

Jij leert alle verkooptroeven rond het unieke luxe all inclusive aanbod op
de drie luxueuze mid-sized schepen van Regent Seven seas Cruises

•

Jij ontdekt dat je bij Regent Seven Seas Cruises op alles een forse commissie verdient. Ook op excursies, dranken en fooien!

•

Jij kan je klant met vertrouwen uitleggen waarom de keuze voor Regent
Seven Seas Cruises ook een uitzonderlijke value for money inhoudt.

•

Jij kan je klant de stap doen zetten naar een wereld van luxe, gepersonaliseerde service en extreem comfort, waarbij alles inbegrepen is in de prijs

•

Jij weet dat je tevreden klanten zal hebben, die na hun vakantie met
Regent Seven Seas Cruises graag opnieuw bij jou zullen boeken.

Regent Seven Seas Cruises: neem met minder geen genoegen!
Volg de online training op Travel360°.be, doe de multiple choice proef
en word in 15 minuten een kenner van Regent Seven Seas Cruises.
In je eigen belang én in het belang van je klanten!
www.rssc.com

CRUISES: DE FEITEN

DE GROEI EN BLOEI VAN DE
WERELDWIJDE CRUISE MARKT:
FACTS, FIGURES & TRENDS
In 2015/16 zullen 17 nieuwe
cruise schepen aan de
wereldwijde vloot worden
toegevoegd, dit betekent
een capaciteitsstijging van
meer dan 9%. Er zijn dus een
kleine twee miljoen extra
passagiers wereldwijd nodig
om deze capaciteit op een
gezonde manier te vullen.
Een overzicht van de feiten,
de cijfers en de belangrijkste
consumententrends in de
cruise markt. Want cruises
zijn goed voor één op de
acht pakketvakanties die
wereldwijd verkocht worden.
Verkoopkansen, dus!

Figures:

EEN MILJARDENINDUSTRIE
De totale wereldwijde cruise capaciteit zal op het einde van 2014 exact 453.211 passagiers bedragen, dit is een 3,2%
capaciteitsstijging tegenover 2013. Dit aantal bedden zal verdeeld zijn over 292 schepen wereldwijd. 21,6 miljoen
passagiers zullen in de loop van het jaar 2014 ingescheept hebben op één van deze schepen, wat drie procent stijging
tegenover 2013 inhoudt. De wereldwijde cruise industrie is goed voor een omzet van € 30 miljard – een 2,3% stijging
tegenover 2013.

Facts:

MARKTAANDELEN ONDER DE LOUPE
De marktaandelen binnen de cruise industrie zijn een veel bediscussieerd en vaak gecontesteerd gespreksonderwerp. Achter de verschillen-

Parent

Brand

% of Passengers

% of Revenue

CCL

Carnival
Costa Cruises
Princess
AIDA
Holland America
P&O Cruises
P&O Cruises Australia
lbero Cruises
Cunard
Seabourn

21.0%
7.0%
7.5%
4.1%
3.5%
1.5%
1.3%
0.9%
0.6%
0.2%

7.8%
5.6%
8.6%
4.1%
5.0%
3.3%
2.6%
1.7%
2.1%
1.0%

Total

47.7%

41.8%

Royal Caribbean
Celebrity
Pullmantur
Azamara
Croisieres de France (CDF)

15.8%
4.6%
1.6%
0.2%
0.5%

13.1%
6.1%
1.3%
0.8%
0.5%

Total

de merken die de consument kent, zitten immers de moederhuizen,
en achter die moederhuizen zit vaak een ingewikkeld kluwen aan
investeringsmaatschappijen en management companies.
Een snel voorbeeld: Norwegian Cruises Lines is eigendom van Genting
Hong Kong (die op zich dan weer eigenaars zijn van Star Cruises) en

RCL

Apollo Management. Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises
behoren ook tot de eigendomsportefeuille van Apollo Management,
maar de operatie van beide cruise brands gebeurt door de dochteronderneming van Apollo Management, namelijk Prestige Cruise Holdings.

NCL

TUI Cruises is dan weer een joint venture tussen TUI AG (dat nu in fusie
gaat met TUI Travel Plc) en Royal Caribbean Cruises Ltd. Volgt u nog?
Om maar aan te tonen dat de cruise wereld een veel vertakt monster is,

PCH

met een wirwar aan financiële-, operationele- en eigendomsstructuren.
In de tabel “Share of World Wide Passengers & Revenue” vind je een

All
Other

22.7%

21.8%

Norwegian*

9.0%

8.2%

Total

9.0%

8.2%

Oceania Cruises**
Regent Seven Seas**

0.6%
0.2%

1.9%
1.5%

Total

0.8%

3.4%

MSC Cruises
Disney

6.3%
3.3%

3.9%
2.3%.

totaaloverzicht van het marktaandeelplaatje. Opvallend is dat de
grootste marktaandelen in passagiers niet noodzakelijk overeenkomen met de marktaandelen in omzet. Een ultraluxe speler zoals
Regent Seven Seas heeft op wereldvlak een klein marktaandeel met
z’n huidige vloot van vier schepen (0,2%) maar scoort veel hoger in
aandeel van de omzet (1,9%). De 24 “Fun Ships” van Carnival zijn samen
met 21% wereldwijd marktleider in aantal klanten, maar tegelijkertijd
maar goed voor 7,8% van de omzet. Een mooi voorbeeld van de premium vs volume aanpak.

Thomson Cruises
Star Cruises*
Hortigruten
Louis Cruises
Tui Cruises***
Phoenix Reisen
Fred Olsen
Classic International Cruises
Saga Cruises & Spirit of adve...
Silversea
All Leisure Holidays
Cruise & Maritime Voyages
Crystal
Ocean Star Cruises
Hapag Lloyd
Celebration Cruise Line
Ponant Yacht Cruises
Windstar

Star Clippers Cruises
Discovery World Cruises
American Cruise Lines
Lindblad Expeditions
Paul Gauguin (PGC)
SeaDream Yacht Club
Orion Expedition Cruises
Pearl Seas Cruises
Swan Hellenic
Blount Small Ship Adventures
Hebridean Island Cruises
Ouark Expeditions
Travel Dynamics

Total
Grand Total

1.3%
1.3%
1.4%
0.9%
1.2%
0.5%
0.0%
0.4%
0.3%
0.4%
0.3%
0.5%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%

2.2%
2.2%
1.9%
1.4%
1.9%
0.8%
0.1%
0.6%
0.6%
1.1%
0.5%
0.6%
1.0%
0.3%
0.5%
0.3%
0.6%
0.3%

0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.1%
0.1%
0.0%
0.3%
0.3%
0.2%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.2%
0.0%

19.8%

24.7%

100.0%

100.0%
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Wat willen ervaren cruise passagiers?

Wat willen ervaren cruisers niet?

PICK AND MIX DEALS

Geroutineerde cruise passagiers weten wat ze willen, en ook welk

De ervaren reizigers hebben het begrepen: er valt méér value

gedrag er absoluut niet door de beugel kan. Opvallend: ze worden

for money uit hun cruise beleving te halen. Ze zijn ten zeerste

vooral geïrriteerd door het gedrag van de andere passagiers.

geïnteresseerd in pakketten die hen toelaten aan een interessante
Drankenpakketten en restaurant credits behoren hier uiteraard toe,

EINDELOOS GEZWETS EN GEKWEBBEL VAN ANDERE
PASSAGIERS

maar ook vouchers voor wellness en spa en een aantal excursies.

De ervaren cruise gasten houden van socializen, maar ze haten

prijs verschillende onboard diensten en ervaringen te combineren.

opdringerige of te druk doende andere gasten. “L’enfer c’est les

ORIGINELE EXCURSIES

autres” toch een beetje: de beleefdheidsregels zijn, ook aan boord,

De klassieke, door de cruise lines aan boord verkochte excursies

belangrijk. Je spreekt niet zomaar iedereen aan, je gaat er niet van

staan onder druk bij de ervaren cruisers. Ze hebben al gemerkt

uit dat iedereen een praatje met je wil maken.

dat er online en aan land, uitstappen worden aangeboden door
kelijke aanbod: kleinschaliger, gevarieerder en vaak goedkoper. De

PASSAGIERS DIE DE PRIVACY NIET OF ONVOLDOENDE
RESPECTEREN

passagiers wisselen ervaringen en tips uit, en zo ontstaat er voor

Een cruise is een complex gebeuren, met een groter-dan-normaal

elke aanleghaven een alternatief excursie circuit.

aantal mensen bij elkaar – dit geldt voor alle types cruises, ook voor

onafhankelijke spelers. De sleutelwoorden van dit schip-onafhan-

de kleinere schepen. Privacy blijft belangrijk, en moet gerespec-

SHORT & SWEET CRUISES

teerd worden – ook aan de bar, ook in het restaurant en zeker in de

Een sterk groeiende trend is de cruise variant van de shortski: twee

welness zones. Het leven aan boord is anders dan het leven van elke

tot vier dagen aan boord, een korte cruise die één of twee havens

dag – maar er zijn bepaalde universele regels waar niet aan getornd

aandoet. Het is een ideale manier voor de cruise maatschappijen om

wordt. Ook niet op cruise.

first time cruisers aan te trekken. Binnen Europa is dit mede mogelijk gemaakt door het steeds fijnmazigere aanbod van betaalbare

DRONKEN PASSAGIERS

short haul vluchten, al dan niet low cost. Een verlengd weekend op

Absoluut not done: dronken door het schip waggelen, onder invloed

cruise gaan wordt op die manier best mogelijk.

van drank luider met elkaar praten en uiteraard zijn hoog oplopende ruzies helemaal taboe. Tijdens een cruise mag dan al meer
gedronken worden dan in het dagelijks leven, de ervaren passagiers
wensen dat iedereen zich beschaafd gedraagt. If you can’t hold your
liquor, just drink less. Dat is de gouden regel.

Wat vinden jonge cruise passagiers
aantrekkelijk aan een cruise?

Wat verwachten verschillende
cruise doelgroepen?

• Veel verschillende activiteiten en mogelijkheden

Binnen de cruise populatie kan je heel

lifestyle van een cruise vakantie verdiend

duidelijk verschillende segmenten on-

hebben, en kiezen graag voor een all

derscheiden. Deze segmenten doorkrui-

inclusive formule: no worries, even niet

veel verschillende mogelijkheden, zowel op sport-

sen nationaliteit en sociale klasse. We

nadenken, gewoon genieten en zich mee

als ontspannings- en culinair vlak. Vaak zijn ze zeer

bekijken de drie belangrijkste segmenten

laten voeren met de stroom. Letterlijk.

aangenaam verrast door het mogelijkhedenpakket

even van dichterbij.

Ze hebben geen ongelimiteerde bud-

aan boord
• Jonge cruisers zoeken afwisseling, variëteit en heel

dat cruise vakanties bieden. Het is dan ook:

getten, ze maken hun keuzes rationeel,

• All Inclusive concepten vanwege de budgetzekerheid

EXPLORERS

maar ze zullen altijd het geld vinden om

• Geen stress om excursies te kiezen en te boeken

De cruise industrie houdt van dit seg-

er even tussen uit te knijpen.

ment. Ze nemen vier of meer vakanties
(bonvoyage.co.uk)

per jaar, en hebben er de middelen en de

ADMIRALS

tijd voor. Ze kiezen voor de meer exoti-

Het segment dat het meest vasthoudt

sche cruises, en zijn op zoek naar cultuur

aan de oorspronkelijke cruise tradities

en geschiedenis. Ze maken gemakkelijk

en rituelen. Ze hebben lang geleden hun

vrienden aan boord, ze zorgen mee voor

favoriete cruise merk uitgekozen, en

die speciale cruise sfeer. Het is een rela-

blijven daar trouw aan. Een cruise vormt

tief klein segment, maar dat gekoesterd

voor hen een reis met vaste onderdelen

moet worden door de cruise lines. Ze zijn

waar niet aan te tornen valt: de selectie

de beste ambassadeurs, overigens.

van de restaurants, het aperitief uurtje,
de lange ontbijten, de wandeling rond

ESCAPERS

het schip … Ze houden niet van grote

Een heel belangrijk en groeiend segment

veranderingen of té radicale renovaties.

voor de cruise sector. Ze willen weg, ze

Een ouder publiek, zeer loyaal. Het is wel

willen ontsnappen uit de hectiek van

niet in dit segment dat de groei-opportu-

het dagelijkse leven, van de files, van de

niteiten zitten.

werkdruk. Ze vinden dat ze de luxe en de
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Boew uw Leisure Groepen online
gegarandeerd de beste prijzen
met Accorhotels.com/Tourism

BELGIË - DUITSLAND - ENGELAND - FRANKRIJK - ITALIË - LUXEMBURG - NEDERLAND - OOSTENRIJK - PORTUGAL - SPANJE - ZWITSERLAND

Qite Intelligent Travel Solutions
Providing the perfect
Customer Experience

e-Commerce
Geïntegreerde boekingsprocessen
Gepersonsaliseerde klantbeleving
Multichannel communicatie met
klanten en leveranciers

Automatisatie
Geautomatiseerde
‘A la carte oﬀertes’

Full Service
10 jaar expertise binnen toerisme

Automatisatie van reisdocumenten

Ervaren met alle voorname ERP,
CRM, CMS en GDS software

Geïntegreerde en
gepersonaliseerde brochures

Project begeleiding,
online marketing, hardware

Klanten verwachten vandaag een sterk doorgedreven gepersonaliseerde beleving. Elk wenst meegenomen te worden in een
verhaal waarmee hij zich kan vereenzelvigen. Met onze technologie ben je in staat om iedereen een sterk persoonlijke ervaring
te geven en een multichannel communicatie te voeren.

Contacteer ons



+32 (0)9 336 22 99

Qite BVBA

info@qite.be

Koningin Elisabethlaan 45

http://qite.be

9000 Gent

TUI CUSTOM ER EXPERIENCE

CUSTOMER EXPERIENCE BINNEN
TUI: EEN STRATEGISCHE KEUZE
Luc Coussement kondigde op het podium tijdens Jetair Insights bijna terloops aan dat hij binnen de TUI BeNe
clusterboard een nieuwe job aangenomen had. Luc is Customer Service Director België/Nederland, een nieuwe
functie die cruciaal is voor de strategische aanpak waarvoor TUI wereldwijd gekozen heeft.

Luc is een echte Jetair man. Hij werd in de negentiger
jaren van vorige eeuw door vader Brackx als talent
gespot, en doorliep alle rangen binnen het bedrijf: host,
special events coördinator, directeur autovakanties,
directeur Customer Call Center, Distributie en E-commerce. Als geen ander verpersoonlijkt hij de groei en het
succes van Jetair. En nu staat hij voor een enorme uitdaging. Luc moet de belangrijkste strategische keuze van
de TUI groep vorm geven binnen de BeNe organisatie.
Zijn ogen beginnen te blinken, zelfs na een vermoeiende
congresmaand, als hij begint te vertellen over de rol en
het belang van customer experience voor TUI.

De keuze voor unieke producten: een
succes én een lange termijn strategie
“De TUI groep heeft in de afgelopen jaren heel veel werk
geleverd om onze producten vast te ankeren, te borgen,
op vlak van kwaliteit en deugdelijkheid. Dat resulteert in
een sterk gegroeid vertrouwen in onze producten, zowel
bij onze verkopers als bij onze klanten. Op dat vlak hebben we grote stappen gezet in vergelijking met vroeger.
Dat was nodig, want goede, unieke producten waar
veel vraag naar is en die de consument enkel via ons kan
kopen, dat is vandaag een belangrijke differentiërende
troef tegenover alle concurrenten. Ook tegenover de
grote online spelers, ook tegenover de low cost airlines,
ook tegenover de review sites die zich transformeren tot
boekingssites.”

De logische volgende stap: een unieke “Customer “Experience”
“Echter, een strategie die niet evolueert is geen strategie, maar een dogma. En dogma’s zijn ouderwets. Daarom werd er van binnen de groep beslist om met z’n allen
nog een stap verder te gaan. We gaan de klantenervaring
centraal zetten in alles wat we doen. Want dan is de
cirkel immers rond: unieke producten gekoppeld aan een
unieke klantenervaring is een onklopbare combinatie.
Eén lid van de mainstream board, Oliver Dörschuk, werd
verantwoordelijk gemaakt voor “customer experience”.
Dat wil zeggen dat wij dit intern verankerd hebben tot
op het hoogste niveau.”
“In een grote onderneming werkt zo’n wereldwijde
aanpak alleen als je het concreet maakt, met duidelijke
communicatie, duidelijke deliverables en duidelijke Key
Performance Indicators (KPI’s). Het is de taak van mijzelf
en mijn team om deze “customer experience focus”
doorheen de hele Belgisch/Nederlandse clusterorganisatie te sturen.

is consistentie. Alles wat de klant ervaart, moet
consistent zijn. Van het eerste contact, tot de ervaring
aan boord van onze vliegtuigen, de verwelkoming in de
hotels, maar ook de reacties op feedback en de andere
touch points met de klant.
Het tweede principe is: de klant moet effortless,
zonder enige inspanning, beroep kunnen doen op
al onze diensten. Dat gaat ver, hoor: van de bereikbaarheid van ons 24/7 noodnummer, tot anticiperen
wat een klant verwacht als hij aan de balie komt.
“Effortless” is geen loze kreet, het betekent werkelijk
dat je in het hoofd van de klant moet gaan zitten en
je afvragen: wat verwacht de klant op welk moment
van de “customer journey” nu echt van TUI en de TUI
partners?
En dan is er nog een derde principe, wat eigenlijk het
resultaat is van de twee andere: onze inspanningen
moeten “engaging” zijn, de consument moet zo’n
fantastische reiservaring hebben bij ons dat hij het
merk ook in zijn omgeving zal uitdragen. Zo krijgen we
actieve, geëngageerde merksupporters.

Customer experience centraal, altijd
en overal
De grote uitdaging is om deze principes te focussen, te
doen leven en in het DNA te brengen van alle activiteiten binnen het bedrijf. Alle producten moeten uiteraard
aan deze principes getoetst worden, dat spreekt
vanzelf. Maar weer gaat het hele verhaal veel verder. De
distributie speelt hier een cruciale rol, net zoals al onze
digitale activiteiten. De klant moet op elk moment de
invloed van de drie principes voelen: consistent, effortless en engaging. Elke strategische beslissing moet
de toets van deze principes ondergaan, en uiteraard
spelen alle merken hier een belangrijke rol. Maar zoals
steeds gaat de meeste aandacht uit naar de rol van
onze mensen. “Customer experience” mag zich niet
beperken tot de customer service departementen, elke
medewerker moet doordrongen zijn van de principes.”

“De klant is permanent op zoek naar
herkenning, erkenning en bevestiging. Die elementen moet elke klant
bij ons vinden. Overal, altijd.”

“Elk project wordt opgedeeld in
Customer Facing Milestones. Projecten hebben alleen meer zin, als
de klant het resultaat voelt in zijn of
haar beleving.”

“De hele instroom van beleid,
inzichten, trends en data moet
gebruikt worden met maar één echt
belangrijk doel: de klantenbeleving
optimaliseren.”

“Digitale verstoorders doen elke
markt op z’n grondvesten daveren.
Een permanente focus op een unieke
customer experience maakt onze
grondvesten stevig en veilig. Ook
voor onze partners-reisagenten. “

(Leunt achterover in zijn stoel en kijkt me indringend
aan): “En dat, beste Jan, is mijn job vanaf nu. Ik ben blij
en uiterst fier dat onze CEO Elie Bruyninckx dadelijk
aan mij dacht om deze nieuwe functie in te vullen,
en om deze essentiële visie doorheen heel de België/
Nederland cluster vorm te geven. Het is een superklus,
er is ontzettend veel te doen, maar ik geniet er elke
dag van.”

Drie heilige basisprincipes
Hierbij zullen we drie belangrijke basisprincipes volgen,
die stuk voor stuk heilig zijn. Het eerste principe
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TIJD IS
GELD

Met de Security Fast Track
inbegrepen, een Business Plus ticket
bespaart u beiden.

BUSINESS
PLUS
VANAF € 69,99 ENKELE REIS.
Prijzen enkele reis vanaf 69,99 €. 2% creditkaart kosten van toepassing. Fast track beschikbaar op de luchthaven van Brussel Zaventem. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voorwaarden zijn van toepassing.
Zie Ryanair.com voor meer details.

THE
CONFERENCE
“Connecting The Dots”

170 travel industry professionals maakten een volledige
dag vrij om een topcongres bij te wonen. We mikten hoog,
en wat bleek? Dit was waar de Belgische en Nederlandse
reisindustrie op zat te wachten. Inspiratie, kennis, visie,
“thinking outside the box”, nieuwe business modellen,
én de stem van de aanstormende professionals. It was a
great day in Gent. Hell, yes!
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Egypte
De ‘Elevator Pitch’
Geen plek ter wereld heeft de
combinatie van magie, mysterie,
geschiedenis, cultuur en ontspanningsmogelijkheden als Egypte.
De prachtige, kolossale monumenten moet je minstens “once in a lifetime” gezien hebben. De hitte, het
zicht en het licht van de woestijn
geven kracht. Een cruise op de Nijl
is een feest voor alle zintuigen.
De eersteklas vakantieoorden zorgen voor een ongekende prijs/kwaliteitsverhouding, met een uitgelezen serviceniveau. Egypte is uniek
in zijn toeristische diversiteit.
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Egypte, waar het
allemaal begint …
Het land
De republiek Egypte is met een totale oppervlakte van 1.000
vierkante kilometer een uitgestrekt land in de noordoosthoek
van het Afrikaanse continent. Egypte vormt een corridor tussen
Afrika, Azië en Europa. In het oosten wordt het land begrensd
door de Rode Zee, in het noordoosten door Palestina en Israël, in
het westen door Libië en in het zuiden door Soedan.

De mensen
Egypte is een multiculturele samenleving, waarbij de etnische
Egyptenaren 95% van de totale bevolking vormen. Minderheden
zijn Nubiërs, Berbers, Bedoeïen, Arabieren, Turken, Grieken en

10 tips voor wie nu naar Egypte gaat:

de kleine, tribale leefgemeenschappen van de Bejas (Zuidoosthoek) en de Doms (Nijldelta en Fajoum Oase). De Egyptenaren
zijn gastvrij en hartelijk. Toeristen worden vriendelijk onthaald,
maar worden tegelijk gevraagd om respect te hebben voor lokale
gebruiken en tradities.

De cultuur
In Egypte lopen moderniteit en westerse gewoontes en eeuwenoude tradities door elkaar. Het geloof is diep verankerd in het alledaagse leven van de bevolking. De familie en het geloof vormen
de hoeksteen van de samenleving. De oude tradities komen tot
leven in de gevarieerde volkskunst en volksdansen, in alle regio’s
van het land. Egypte kent ook een levendige moderne artistieke
scene van muziek, film, theater en televisie. En vele Egyptenaren
zeggen dat voetbal de opperste vorm van cultuur is …

De geschiedenis
Het culturele en historische erfgoed van Egypte is ronduit
indrukwekkend. Vier hoofdperiodes en vele mijlpalen weerspiegelen zich tot op vandaag in de vele monumenten, bezienswaardigheden en musea. De faraotijd duurde van 3100 voor Christus
tot 332 voor Christus. Dan begon met de verovering van Egypte
door Alexander de Grote de Griekse tijd, tot 32 na Christus. De
Romeinen overheersten Egypte tot 395, waarna de Byzantijnse
tijd begon. In 641 begon de Islamitische verovering van Egypte,
tot 1517. In de hierop volgende eeuwen werd Egypte overheerst
door de Ottomanen, de Fransen en werd het van 1882–1952 gekoloniseerd door de Britten. Tijdens de revolutie van 1952 werd de
Egyptische Republiek uitgeroepen. Heel recent, na een periode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De piramiden. Nu en altijd. Nooit teleurgesteld, altijd
indrukwekkend.
Niet doen: de “Walk like an Egyptian” foto vlak voor de
Sfinx. Zooo nineties!
Praat met de lokale bevolking. Ze voelen zich bevrijd,
en willen graag van gedachten wisselen met bezoekers.
Als je twijfelt om de verplaatsing naar Abu Simbel te
maken: gewoon doen!
Laat je verwennen in de beste hotels van Afrika en het
Midden-Oosten, aan een zeer betaalbare prijs.
Ontdek samen met je kinderen een unieke onderwater
wereld, al snorkelend. Nemo lééft, en hij woont in
Egypte!
Stort je zonder remmen in het nachtleven van de badplaatsen. Je leeft maar één keer, toch?
Leer onderhandelen, weet dat over vrijwel elke prijs te
praten valt, maar accepteer redelijke prijzen.
Doe veel. Ontdek. Wees nieuwsgierig. Egypte heeft vele
facetten, er is steeds veel te ontdekken.
Niet aarzelen. Nu gaan. Het land wacht op je met open
armen, en: de economie kan het gebruiken. En jij zal het
je niet berouwen.

van demonstraties op het Tahrirplein in Caïro die door de wereld
gevolgd werden, moest president Hosni Mubarak aftreden.
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De Middellandse Zee
1

Alexandrië

Alexandrië staat bekend als de “parel van de Middellandse
Zee”. De kustlijn strekt zich over 70 km uit, vanaf de noordwestelijke kant van de Nijldelta tot aan het meer van marlout
in het Oosten. Alexandrië is een stad met een kosmopolitische sfeer. Het klimaat is mild mediterraans. De Corniche, de
kustweg langs de oostelijke haven, is zowel ’s zomers als ’s
winters een attractie.

2

El-Alamein

Als deze naam een belletje doet rinkelen, is het meer dan
waarschijnlijk omdat de stad en de streek bekend geworden
zijn vanwege de beslissende overwinning van de geallieerden
over de troepen van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.
Winston Churchill beschreef El-Alamein als een plek met het
beste klimaat ter wereld. Schitterende witte zandstranden
trekken vandaag toeristen uit alle streken ter wereld aan.

“Egypte beleven vanop een boot
op de Nijl is pure magie”
– Rami Nazmi
Director Benelux,
Toeristische Dienst voor Egypte

De Nijlvallei
3

Caïro

5

Aswan

Het is onmogelijk om Caïro in een notendop te

Een serene bestemming in het Nijldal, waar de

beschrijven. Het is een bruisende, opwinden-

Nijl nog indrukwekkender is dan op andere plek-

de, fascinerende en exotische stad. De best

ken. Het uitzicht over de Nijl, met de granietrot-

bewaarde faraonische, koptische en islamitische

sen en de eilanden vol palmbomen en tropische

bezienswaardigheden bevinden zich in Caïro, en

planten is ronduit schitterend. De Nubische

uiteraard zijn de piramiden van Giza en het Egyp-

cultuur is overal en de souk is een ervaring voor

tisch Museum op zichzelf de reis waard. Een kort

alle zintuigen. Vele Nijlcruises starten in Aswan.

of een lang verblijf? In Caïro verveel je je nooit.

De tempel van Philae, het Agha Khan mausole-

4

Luxor

Luxor was ooit de oud-Egyptische hoofdstad en

um en het klooster van Simeon zijn absoluut te
bezoeken.

6

Abu-Simbel

staat tegenwoordig bekend als “het mooiste

60

openluchtmuseum ter wereld”. De stad wordt

Dit is een heel klein dorpje, slechts 40 km ten

door de Nijl in twee stukken verdeeld: de Oostoe-

noorden van de Soedanese grens. Het wordt

ver en de Westoever. In de oudheid werden

meestal aangedaan als onderdeel van een verblijf

deze delen gezien als respectievelijk symbolen

in Aswan, een Nijlcruise of een cruise op het

van het leven en de dood. De stad zelf met de

Nasser meer. De majestueuze tempels op de

hotels vormen de Oostoever, terwijl het Dal der

heuvel met uitzicht over de Nijl zijn een UNESCO

Koningen, de tempel van Medinat Habu en het

Werelderfgoed locatie. De licht- en geluidsshow

dal der Koninginnen enkele hoogtepunten van

’s avonds is onvergetelijk. Abu-Simbel is een

de Westoever vormen. Luxor is een belangrijk

Nubisch plaatsje, met een uitzonderlijke rust en

vertrekpunt voor de vele Nijlcruises.

woestijnmagie.
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De Rode Zee
7

Taba & Taba Heights

Taba en taba Heights liggen tussen Afrika en Azië, aan het
puntje van de Golf van Akaba tegenover Saoedi-Arabië.
Ongerepte stranden, buitengewone koraalriffen en een
zonnig, behaaglijk droog klimaat maken het vakantie-ideaal
compleet. De interessante locaties van Sinaï liggen maar op
een paar uur, met onder andere de Coloured Canyon en het
klooster van Sint Catherina als topexcursies.

8

Sharm El Sheikh

Met zijn zon en warme water het hele jaar door is Sharm El
Sheikh terecht een zeer populaire vakantiebestemming bij
Belgen en Nederlanders. Het klimaat is er het hele jaar door
heerlijk en droog. Het aanbod aan spannende, zelfs extreme
sporten is gigantisch, de spa’s behoren tot de besten, de
hotels zijn top en het uitgangsleven is eindeloos gevarieerd.
U begrijpt dus waarom Sharm El Sheikh één van de beste
vakantiebestemmingen ter wereld is.

9

El Gouna

Op 22 km van Hurghada ligt El Gouna, een milieuvriendelijke, kosmopolitische en trendy vakantiebestemming met
de beste accommodatiemogelijkheden en een grote waaier
aan activiteiten. Ontelbare eilandjes zijn onderling verbonden, blauwgroene lagunes en uitgestrekte stranden vormen
het decor voor luxe vakantieoorden. El Gouna is een
droombestemming voor huwelijksreizen, maar ook
voor MICE toerisme.

12

De Westelijke Woestijn

10

Hurghada

De Westelijke Woestijn bestaat uit

Hurghada staat bekend als één van de drie meest popu-

262.000 vierkante mijl duinen, ravijnen,

laire duiklocaties ter wereld. De stad wordt beschouwd

oases, bergplateaus en valleien die het

als de hoofdstad van de Rode Zee Rivièra. Het droge

grootste deel van Egypte ten westen van

woestijnklimaat zorgt voor grote temperatuurver-

de Nijlvallei vormen. Dit gebied is een min-

schillen tussen de warme dagen en de frisse nachten.

der bekend maar absoluut te ontdekken

Hurghada is een luxe vakantieoord, met vlakbij de baai

deel van Egypte. De witte woestijn met

van Soma, de baai van Makadi en Sahl Hasheesh.

zijn prachtige rotsformaties in de vorm
van enorme paddestoelen of kiezels is

11

Marsa Alam

uniek. De verschillende oases zoals de Oase
Bahariya , de Oase Siha of de Oase Dakhla

Sinds de internationale luchthaven bij Marsa Alam in

zijn bijzondere plekken, vol ontdekkingen

2001 werd geopend, is deze plaats een nieuwe topbe-

en ervaringen.

stemming aan de Rode Zee geworden, met een speciale
aantrekkingskracht voor duikliefhebbers. De nieuwe
Port Ghalib Marina heeft met zijn luxe hotels, vakantieoorden en ligplaatsen voor zo’n duizend jachten een
exclusief tintje aan de plaats toegevoegd.
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Egypte voor gezinnen
Egypte is kindvriendelijk, educatief ongeëvenaard en
biedt een groot palet aan ontspanningsmogelijkheden
voor het hele gezin. Ouders zien met plezier hoe kinderen
verwonderd rondkijken tijdens een Nijlcruise, hoe ze een
safari tot een spannend avontuur maken en de lessen geschiedenis en aardrijkskunde nu ook in het echt beleven.
Voeg daarbij het plezier van snorkelen, zwemmen met
dolfijnen en gewoon spelen en ontspannen in een geweldig klimaat en je weet: Egypte is gemaakt voor kleine,
grote en multigeneratie gezinnen.

Egypte voor romantici
De romantiek in Egypte heeft de geschiedenis mee
bepaald: Julius Caesar en Marcus Anthonius werden
verleid door Cleopatra en het romantische Egypte.
Alles in Egypte ademt romantiek uit, en koppels uit
alle hoeken van de wereld vinden de combinatie van
Europese verfijning en de exotische cultuur uit het
Midden-Oosten samen met de landschappen en het
klimaat onweerstaanbaar. Egypte is gemaakt om met
twee te genieten.

Egypte voor
spirituele zoekers
Egypte is een land met een permanente, overal aanwezige spiritualiteit. De stilte van de oude bedhuizen, de magische woestijnnachten, de combinatie van religieuze sfeer en oude architectuur in de
moskeeën: je kan Egypte bezoeken en spiritueel herboren terugkomen. De koptische kerken, kathedralen en kloosters wijzen op de
legendarische openheid van de Egyptenaren. Op de Sinaïberg kan
je op de plaats staan waar Mozes de tien geboden kreeg, volgens
de Bijbel. In het Katherinaklooster begrijp je de oorsprong van het
monnikendom. Egypte is gemaakt voor spirituele zoekers.
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BESTEMMING IN DE KIJKER: EGYPTE

Egypte voor cultuurminnaars
Eeuwenoude monumenten, tradities en kunst

Egypte voor avonturiers

zijn onderdeel van het dagelijkse leven in Egypte.
De culturele beleving in Egypte strekt zich uit
over duizenden jaren van geschiedenis, en dat

De Sinaïwoestijn, safari’s naar de oases van de

voel je. Of je nu eeuwenoude kerken, tempels en

Westelijke Woestijn, de Grote Zandzee: een

graven bezoekt of musea bezoekt met unieke

ontdekkingsreis in Egypte behoort beslist tot de

tentoonstellingen, de mythische klank- en

mogelijkheden. Kamperen in tenten of een nacht

geluidsspektakels of gewoon winkelen in een ba-

onder de woestijn-sterrenhemel behoort tot

zaar en thee drinken in oude cafés: steeds maak

één van de magische momenten van het leven.

je deel uit van een eeuwenoud cultureel erfgoed.

Duiken voor de kust van Egypte, kitesurfen, de

Egypte is gemaakt voor wie houdt van cultuur.

Nijl afzeilen of paardrijden in het Sinaïgebergte:
de mogelijkheden voor avontuurlijke vakanties
in Egypte zijn eindeloos. Egypte is gemaakt voor
avonturiers.

5 insider tips

1
2
3
4
5

Een bezoek aan de oase van Al-Qasr
Een must see tussen de westelijke oases is de uitzonderlijke middeleeuws/
Ottomaanse stad Al-Qasr, aan de rand van een rijke vegetatie en aan de voet van de
roze kalkstenen kliffen. Ook, en vooral dit, is Egypte.

Ontdek de Al-Azhar moskee in Cairo
Gebouwd in 970 voor Christus, is het één van de oudste moskeeën van Cairo. Deze
studieplaats is één van de belangrijkste universiteiten van de wereld. Het gebouw is
een harmonieuze mengeling van verschillende architectonische stijlen.

Verblijf op de Westelijke oever van de Nijl in Luxor
De beste manier om de lokale cultuur te beleven. Koop je voeding waar de locals kopen,
praat met de mensen, word uitgenodigd op een huwelijk, ga naar de lokale coffee shop en
bekijk de dominospelers en rook shisha. Kortom: beleef Egypte aan de rand van de Nijl.

Doe een quad trip in de woestijn
De combinatie van kicks, ontdekkingen en één grote natuurervaring: huur een quad
en ga de woestijn in, zowat overal in Egypte. Je ontdekt de mooiste plekjes, en je komt
overal – je quad sleurt je door het zand, over de keien en langs steile hellingen en diepe
dalen. Een ervaring!

Slaap onder de sterrenhemel
Niets is zo rustgevend, spiritueel en gewoon mooi als een woestijnnacht. Met een
terreinwagen of op de rug van een kameel de woestijn intrekken (wèl met een gids, de
woestijn moet je kennen), kamp opzetten en de avond en de nacht doorbrengen bij het
kampvuur, onder de sterren. Onvergetelijk!

De Toeristische Dienst voor Egypte
Louizalaan 179, bus 8
1050 Brussel, België
Tel.: +32 264 738 58
Fax.:+32 264 715 44
http://www.egypt.travel
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GRECOTEL CARAMEL BOUTIQUE RESORT, Kreta Rethymnon

ΜΗΤΕ: 1041Κ014Α0113000

GRECOTEL MYKONOS BLU EXCLUSIVE RESORT, Mykonos Psarou

ΜΗΤΕ: 1144Κ015Α0439000

www.grecotel.com

GRECOTEL
HOTELS & RESORTS

GRIEKENLAND OP ZIJN BEST

KRETA

CORFU

RHODOS

MYKONOS

ATTICA

CHALKIDIKI

KOS

