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Een job met vrijheid,
een concept met toekomst,
een bedrijf met visie

WORD TRAVEL
COUNSELLOR
10 Redenen om je aan te
melden als travel counsellor!
1

Internationale onderneming
Travel Counsellors België is onderdeel van een groot internationaal bedrijf.
Dat betekent inkoopkracht, en mogelijkheden om te blijven investeren in
technologie, marketing en training. Om jou nog sterker te maken.

2

Een unieke tak van sport
Je kan maar in één specialiteit echt schitteren. Daarom concentreert Travel
Counsellors zich op datgene waar we goed in zijn: het ondersteunen van onze
Travel Counsellors. No more, maar zeker no less.

“Bij Travel Counsellors sta jij centraal bij
alles wat we doen. Wij willen dat jij de
beste bent in je vak. Daarom dragen wij
zorg voor onze ondernemers, op alle vlak.
Wij stellen met trots vast dat we één van
de meest professionele reisorganisaties
zijn.”
Fred van Eijk

3

Uitgebreide ondersteuning
Jij krijgt van Travel Counsellors uitgebreide ondersteuning op vlak van
administratie, IT, marketing en sales zodat jij je volledig kan concentreren op
het opbouwen van je eigen onderneming, en op het verkopen van reizen.

4

Groeiende onderneming
Travel Counsellors is, ook in België, een groeiende onderneming. Het aantal

General manager Travel Counsellors Belgium

aangesloten Travel Counsellors stijgt, maar vooral: de ondernemingen van de
individuele Travel Counsellors groeien en bloeien stuk voor stuk!

“Ik woonde en werkte onder andere 6 jaar
in Amerika. Met mijn drie kinderen heb
ik mij nadien gevestigd in Oud-Rekem. Ik
werk sinds kort als Travel Counsellor met
een ronduit veelbelovende start! Mijn
drive gecombineerd met de support van
het bedrijf zijn een garantie op succes,
zeker weten. ”

2
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Wij blijven investeren.
Wij investeren permanent in onze systemen, in onze mensen en in onze
relaties met de sector. Als Travel Counsellor sta je niet stil, je maakt deel uit
van een dynamische groep.
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Intern trainingsprogramma
Travel Counsellors heeft tal van interne opleidingen. Denk maar aan
systeemtraining, marketing-opleiding en Social Media cursussen. Je wordt

Sandra van den Esschert

ook uitgenodigd voor nationale en internationale conferenties, met veel

Travel Counsellor, Oud-Rekem

aandacht voor productkennis en persoonlijke ontwikkeling.
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WELKOM

10 Eigenschappen van een
succesvolle travel counsellor:
1

Passie voor reizen en perfectionisme
Travel Counsellors zijn gebeten door de reismicrobe. Jij hebt een passie

6

productkennis en aan je marketing feeling. Je staat open voor

daarenboven het beste voor je klanten en stelt er een eer in om je werk

trainingen en opleidingen.

Een degelijke werkervaring

7

Jij wil de indeling van je dag kunnen bepalen. Zo krijg jij de gewenste
balans tussen privé en professioneel, en zo krijg je (opnieuw) plezier

resultaten. Idealiter deed je die ervaring op in de reisbranche. Een

in je werk. Wil je elke dag je kinderen van school kunnen afhalen? Dat

stevige commerciële track record in een andere dienstverlenende

kan, je regelt het immers zelf, van thuis uit!

Een echte ondernemer

8

Jij wil graag elke klant voor 100% tevreden stellen, en liefst voor elke
klant een unieke vakantie kunnen regelen. Jij bent ervan overtuigd dat

nagedacht, maar waren er telkens redenen om de stap (nog) niet te

persoonlijke service op maat alle toekomst heeft.

moet het natuurlijk wel zelf doen.

9

Team spirit

Je eigen inkomen willen bepalen

Je werkt graag zelfstandig, maar je apprecieert een netwerk van

Het is jouw onderneming, jij hebt de regie. Je bepaalt dus zelf hoeveel

en studiereizen.

collega’s om je heen. Je neemt graag deel aan conferenties, opleidingen

klanten je wil bedienen en hoe hoog je marge is. Als je er fulltime voor
wil gaan, kan je een mooi salaris verdienen.

5

Maatwerk leveren

Je wil graag je eigen bedrijf runnen. Wellicht heb je hier al veel over
zetten. Travel Counsellors biedt de juiste omkadering en tools. Maar je

4

De controle in handen hebben

Je hebt al een degelijke werkervaring achter de rug, met aantoonbare

sector kan echter ook een nuttige basis zijn.

3

Je wil permanent werken aan jezelf, aan je sectorkennis, aan je

voor reizen, en je wil die passie graag delen met andere mensen. Je wil
goed te doen.

2

Investeren in jezelf

10

Je eigen baas!

Focus op verkopen en service verlenen

Misschien ben je het wel beu om voor een baas te werken? Wellicht

Als je aansluit bij Travel Counsellors dan kan je focussen op sales

aanwenden om er zelf de vruchten van te plukken? Aarzel dan niet en

en service. De administratie en de omkadering wordt door het

meld je aan bij Travel Counsellors.

vind je dat je al die passie, klantenfocus en productkennis beter zou

hoofdkantoor van Travel Counsellors geregeld.

7
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A-la-carte-systeem
Travel Counsellors heeft een eigen, geavanceerd à la carte
systeem. Dit wordt voortdurend aangevuld met nieuwe deals,

Heb je interesse in een zelfstandig bestaan als Travel

hotelcontracten, accommodaties, tickets, attracties, verzekeringen,

Counsellor? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk

ervaringen en transfers. Jouw persoonlijke toolbox om 100%

gesprek! Ga naar de website www.wordeentravelcounsellor.be

tailormade te werken!

en vul het contactformulier in, bel met Angelique Roemers op

Partner voor leveranciers

0800-74875, of mail op carriere@travelcounsellors.be

Travel Counsellors is een serieuze partner voor leveranciers. Wij
maken goede commerciële afspraken met hen. Zij zijn dan ook altijd
bereid om deel te nemen aan onze evenementen, en om speciale
acties met ons op touw te zetten.
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Incompany studiereizen
Travel Counsellors organiseert een aantal malen per jaar studiereizen
samen met zakenpartners, speciaal samengesteld voor ons. De
groepsgrootte en bestemmingen, alsook de partijen waarmee wij dit
organiseren zijn heel divers.
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Leukste familie
Travel Counsellors is de leukste familie in de reisbranche. We vormen
een hechte, vakbekwame en gezellige groep. Ga gerust even naar

Kennismaken met Travel Counsellors kan ook
tijdens de info-avond, die doorgaat op 11 maart,
van 18u30 tot 20u30 in Antwerpen. Interessant is
dat je er, naast een presentatie, ook veel andere
Belgische Travel Counsellors zult zien, bij een
hapje en een drankje. Aanmelden voor dit event:
angelique@travelcounsellors.be

onze website www.wordeentravelcounsellor.be, bel met Angelique
Roemers voor advies: 0800-74875 of bel eens met één van onze Travel
Counsellors om zijn of haar ervaringen te horen!
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GAFA
bedrijven

De grote
generatieclash

7

43
40
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Visie van
professionals

5 controversiële
statements
MICE
trends

32

Binnen en buiten het toerisme is een ware generatieclash bezig:
vier generaties rollen over elkaar heen, begrijpen elkaar niet en

Aan dit nummer werkten mee: Heleen Notebaert,
Olivier Depaep, Jan Peeters, Kris Van den Broeck

proberen wanhopig samen te werken. 2015 was nog maar net
begonnen en de ene catastrofe volgde de andere op. The lunatics
are taking over the asylum. Trends, trends, trends: je moet de
polsslag permanent volgen of je verliest het spoor. Wij presenteerden 5 provocerende statements aan de hele sector, en u reageerde
massaal, maar verdeeld. Waar gaan we naar toe? Iedereen heeft
een mening, niemand weet het zeker. Het leven van de airline
managers wordt met de dag ingewikkelder: ze moeten vliegtuigen
laten vliegen, klanten bedienen als prinsen en ondertussen de
strategieën van retailers toepassen. Dat geldt ook voor u, overigens. Het alfabet van 2015 is een verzameling van voorspellingen,
uitdagingen en onzekerheden: het wordt een regenboogjaar! Volg
de principes van de GAFA bedrijven Google, Apple, Facebook en
Amazon en alles komt goed. Of toch net niet? Informatie is macht.
Hell, yes!
– Jan Peeters

4
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ADVERTORIAL

MSC Cruises staat voor een verfijnde, mediterraanse manier van leven. We zijn trots
op onze Italiaanse stijl en het uitzonderlijke comfort aan boord van onze moderne
vloot . Wij brengen uw klanten op een luxueuze en relaxte manier naar de meest
aantrekkelijke bestemmingen om te ontdekken. Genieten, plezier en entertainment
staan centraal terwijl wij zorgen voor culinaire verwennerij en een vriendelijke
bediening. Onze jonge, moderne vloot doet meer dan 200 havens aan, in 72 landen!

De MSC schepen zijn thuis in de Middellandse zee
MSC Magnifica, MSC Lirica, MSC Poesia en MSC Musica bevaren alle mogelijke fantastische bestemmingen in de Middellandse zee. Vanuit Venetië
bieden wij vier schitterende routes aan in de oostelijke Middellandse Zee, zodat uw klanten kunnen genieten van het beste wat deze zonnige regio
te bieden heeft. Een “fly & cruise” met vertrek en aankomst in Venetië is een onvergetelijke reis aan boord van een MSC schip.

Een “fly & cruise”met vertrek en aankomst in

MSC Cruises brengt uw klanten naar de

Eén van de routes in de oostelijke Middelland-

Venetië is een onvergetelijke reis aan boord

prachtige stad Istanbul, die zich op de grens

se Zee doet verschillende Griekse bestemmin-

van een MSC schip. Zowel voor klanten zon-

tussen oost en west bevindt. Een bezoek

gen aan, waaronder het mooie Katakolon en

der cruise ervaring als voor ervaren cruisers is

aan Istanbul wordt door vele cruisers te-

het groene eiland Corfu. Een ware onderdom-

dit een absolute topbeleving.

recht als één van de hoogtepunten van hun

peling in de mediterraanse sfeer!

verblijf in de Middellandse Zee genoemd!

VENETIË

MSC Poesia

VENETIË
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VENETIË
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MSC Lirica

VENETIË

Kroatië
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SANTORINI

Griekenland MYKONOS
Middellandse Zee

SANTORINI

MSC Poesia, is ons derde schip in

MSC Magnifica is het jongste

Zodra u aan boord van MSC

MSC Lirica is het cruiseschip

de “Musica-klasse”, ingewijd in

luxueuze MSC cruise schip in de

Musica komt, voelt u de muziek

dat knus comfort in een

2008. Een elegant cruise schip,

“Musica-klasse”. Het is een re-

in de lucht. Een perfecte mix van

traditioneel en toch elegant

ingericht met Italiaanse flair en

volutionair en grensverleggend

smaakvol design, een elegante

kader biedt. Dankzij de kleinere

elegantie, met onder andere een

schip dat een buitengewoon

sfeer en fonkelende amusements-

omvang en de gastvrije sfeer is

zentuin in de sushibar, een open

comfort koppelt aan een ver-

ruimtes zorgen voor een cosmo-

MSC Lirica de geknipte keuze

lucht bioscoop en een rustgeven-

nieuwend design en vooruitstre-

politische sfeer op dit eerste

voor gezinnen en passagiers

de 3.658 m2 grote spa .

vende technologie.

schip in de MSC “Musica-klasse”.

zonder cruise ervaring.

FLY & CRUISE VANUIT VENETIË AAN EEN
UITZONDERLIJKE PRIJS VANAF €899
Aarzel niet uw klanten te wijzen op deze uitzonderlijke actie, fly & cruise in de
oostelijke Middellandse Zee met vertrek en aankomst in Venetië.
Opgelet: voor deze actie is een beperkt allotment beschikbaar, wees er dus snel bij!

DE GROTE GENERATIECLASH

“Wij hebben maar
één ding gemeen:
jij begrijpt mij niet,
en ik begrijp jou niet!”
4 generaties medewerkers, klanten en bazen zorgen voor
verwarring, onbegrip en foute beslissingen in de reissector
De reisindustrie worstelt met een levensgroot generatieconflict. Dat
conflict komt tot uiting op de werkvloer, maar ook wanneer de reissector
probeert potentiële klanten te bereiken en te overtuigen. Vier generaties, elk met hun eigen karakteristieken, levensgeschiedenis, achtergrond, levenswijze en verwachtingen leven en werken door elkaar heen.
Ze staan voor verschillende waarden, ze geloven in andere idealen, en ze
gedragen zich anders. Het resultaat: een smeltkroes van verschillen, een
vat vol tegenstellingen, en vooral: een potentiële haard van conflicten.
Bij u thuis, bij u op de werkvloer, bij uw keuze van doelgroepen, bij uw
groepen op reis, bij uw klanten onderling. Wij doen een poging om overzicht te krijgen in deze jungle, en geven tips, advies en tools.

De Baby Boomers: uw directeurs, uw
bedrijfsleiders en uw trouwe klanten
Die dekselse Baby Boomers. Ze zijn geboren tussen het einde van de tweede wereldoorlog en het midden van de sixties: hun geboortejaar situeert
zich ergens tussen 1946 en 1964. Ze zijn dood, op pensioen of minstens
begonnen aan het laatste deel van hun professionele loopbaan. Hun kinderen zijn het huis uit – of ze hebben, gesterkt door een lange levensver-

BABY BOOMERS MUZIEK:
Boudewijn De Groot – Testament

De jeugdjaren van vele babyboomers waren gevuld met
sixties en seventies muziek, met teksten die dweperig werden meegezongen. De babyboomers zijn opgegroeid in een
wereld met ruimte voor romantiek, en droomden van een
betere wereld. Het is nét iets anders uitgedraaid.

Na 22 jaren in dit leven,
maak ik een testament op van mijn jeugd.
Niet dat ik geld of goed heb weg te geven,
voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd.
Maar ik heb nog wel wat mooie idealen,
goed van snit hoewel ze uit de mode zijn.
Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen,
vooral jonge mensen vinden ze wel fijn.

wachting, later in hun leven beslist om (nog) kinderen te hebben.
Het is vandaag nog de grootste generatie, maar ze worden aan een snel
tempo ingehaald door Generatie X en Generatie Y. Ze sterven uit, namelijk, die Baby Boomers. Maar voordat ze –onvermijdelijk, maar dat weet
u- dood gaan, laten ze zich nog gelden. In de samenleving, in de bedrijven en als vaste, graag geziene klant van de reisindustrie. Dat laatste is
leuk, maar: bouw er de toekomst van uw bedrijf niet op. Nogmaals: ze
sterven uit. Ik kan het weten. Ik ben een Baby Boomer.
Ze waren ooit de bepalende kracht in de maatschappij, en ze denken dat
ze dat nog steeds zijn. Ze hadden, zoals über baby Boomer Boudewijn
De Groot ooit zong, “mooie idealen, goed van snit hoewel ze uit de mode
zijn”. Die idealen vertaalden zich in massale bewegingen, die ook op
straat kwamen: denk aan de hippies, flower power, de vredesbewegingen. Opvallend is dat kleding een belangrijk communicatiekanaal was
voor de vroege Baby Boomers. Achteraf logisch, want zij hadden niet
zoveel communicatiekanalen ter beschikking. Radio, TV, kranten: het
waren instituten, waar je als individu weinig of geen invloed op had. Laat
staan dat je ze kon gebruiken om je boodschap te communiceren. Dat
was het privilege van de journalisten, de politici en –vooral – de grote
bedrijven. De Baby Boomers hebben de massa-marketing communicatie
uitgevonden en op punt gezet. Marketing & advertising was vooral een
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DE GROTE GENERATIECLASH

BABY BOOMERS ALS BEDRIJFSLEIDERS
EN MANAGERS IN DE REISINDUSTRIE

BABY BOOMERS ALS KLANTEN EN
REIZIGERS IN DE REISINDUSTRIE

•

•

•
•
•
•

•

Ze denken in hiërarchische concepten. Ook als ze “hun medewerkers
alle vrijheid geven” blijven zij De Baas.
Ze gebruiken nieuwe technologie om oude business modellen efficiënter uit te voeren, en om besparingen door te voeren.
Ze geloven in dialoog, en in overleg. Maar zij blijven De Baas.
Ze tekenen organigrammen uit. Bij een reorganisatie hertekenen zij
die organigrammen.
Ze weten dat ze vrijheid moeten geven aan hun medewerkers,
maar diep in zich hebben ze daar moeite mee. Vertrouwen is goed,
controle is beter, zoiets.
Ze houden ervan tijd door te brengen met andere Baby Boomers.
Ook in vergaderingen, bij beroepsverenigingen en tijdens bedrijfsuitjes.

•

•
•
•

•

Ze zijn opgegroeid samen met de reisindustrie. Over het algemeen
willen ze steeds méér – van hetzelfde.
Ze beschouwen reizen als een elementaire noodzaak, niet als een
luxe. Reizen hoort bij werken zoals het dessert bij de maaltijd
hoort. In die volgorde, trouwens.
Ze houden van comfort. Ze zijn opgegroeid met steeds méér comfort, en zijn er afhankelijk van geworden.
Ze respecteren de vaste regels. Ze staan in de rij, ze respecteren
wachttijden, ze kunnen leven met zaken die “nu niet kunnen”.
Ze beschikken over een hoog besteedbaar inkomen, maar ze hebben
weinig échte vrije tijd. Ze werken veel, ze hebben drukke sociale
verplichtingen, ze hebben tijd verslindende hobby’s.
Op vakantie zijn ze graag omringd door OSM’s: “Ons Soort Mensen”.
Andere Baby Boomers dus.

zaak van luid roepen, dezelfde boodschap blijven
herhalen, zonder teveel nuance of bijkomende uitleg.
Dash wast witter, punt uit. Steek een tijger in je tank
met Esso, en alles komt goed. Een Belga rook je nooit
alleen. Dat waren typische Baby Boomer campagnes:
onze size fits all.
Baby Boomers begroeven op een bepaald punt hun
idealen, en kozen voor een carrière van hard werken,
want dat hoorde zo. Er was immers een consumptie maatschappij aan de horizon verschenen, met
alle soorten nice stuff: TV’s, koelkasten, de eerste
computers, auto’s, eigen huizen mét een tuintje en …
de jaarlijkse reis naar het buitenland. De wereld werd
groter en groter, Frankrijk en Spanje lonkten maar
daarna ook Griekenland, Italië, Tunesië en Turkije.
Een vakantie organiseren voor de Baby Boomers is
niet zo moeilijk: het zijn van nature conformisten,
die de regels volgen en respect hebben voor autoriteit. Na verloop van tijd kregen ze meer –zelfs véél

meer- koopkracht, en werden ze meer veeleisend.
Maar nog steeds met respect voor regels, duidelijke
do- en don’ts en gezag.
Uiteraard kwam gedurende de voorbije vijftien
jaar technologie het leven van onze Baby Boomers
binnen. Ook dit behandelden ze aanvankelijk met
ontzag: geleidelijk begonnen ze mobiele telefoons te
gebruiken, ze leerden –sommigen met stevige weerzin- met computers werken, en ze probeerden dit
alles te integreren in hun vast, bestaand leefpatroon.
Dit is wellicht één van de belangrijkste verschillen
met de andere generaties: de Baby Boomers hebben
technologie, maar deze technologie wijzigt hun
fundamentele levenspatroon niet. Dat is voor Generaties Y, X en Alpha wel even anders.

Generation X:
uw topmanagers, uw
medewerkers-met-ervaring,
uw kritische klanten.
Een “vergeten generatie” worden ze soms genoemd.
Generation X is geboren tussen 1965 en het einde
van de zeventiger jaren. Ze hebben de grote, ongebreidelde groei van de sixties nauwelijks gekend,
maar werden geconfronteerd met de crisisjaren van
werkloosheid, begrotingstekorten (die nooit meer
zouden weggaan, maar wisten zij veel) en uit de pan
swingende olieprijzen. Dat leerde hen om met een
pragmatische houding in het leven te staan.
Enig aangeboren cynisme is hen niet vreemd. Ze
kozen, mede onder de invloed van die crisisjaren,
voor een individualistische levenshouding: “je moet
voor jezelf zorgen”. Het is de eerste generatie die
begint te revolteren tegen regels, met Punk als de
meest extreme levenshouding: “Fuck the system”,
wij hoorden het de brave Babyboomers niet zo vaak
zeggen. Ze hebben vaak hun ouders de vrijgevochten
idealen van de sixties zien opgeven, om dan te kiezen
voor het huisje-boompje-beestje leven. Ze hebben
hiervan geleerd: “they want it all”. Dit is de generatie
die een goede job, een fantastisch huwelijk, een
goede relatie met de kinderen, en een zinvol leven bij
elkaar wil goochelen. En vaak mislukt de goocheltruc.

8
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GENERATION X ALS
BEDRIJFSLEIDERS, MANAGERS EN
COLLEGA’S IN HET TOERISME
•
•
•

•
•
•

Ze accepteren diversiteit op de werkvloer, maar kunnen
vooroordelen moeilijk van zich afschudden
Ze zijn actie-gericht, veeleisend en soms zelfs keihard
Ze wantrouwen de staat, politici en regels. Ze omzeilen de
–fiscale- regels dan ook en beschouwen dat als vanzelfsprekend
Ze kunnen inspireren, bouwen vaak op charisma en weten
hoe ze hun medewerkers moeten motiveren
Ze zijn klantgericht, maar met grenzen. De klant kan dan
wel koning zijn, maar “ze moeten ook niet overdrijven”
Ze beseffen de waarde van “human capital” en investeren
in werkomstandigheden en in hun medewerkers.

GENERATION X ALS KLANTEN EN
REIZIGERS IN DE REISINDUSTRIE
•
•

•
•
•

•

Ze ontdekken, samen met de reisindustrie, de wereld. Ze willen méér,
verder, nieuwer. Ontdekken is het toverwoord.
Ze willen niet geassocieerd worden met massa-toerisme. Zelfs als ze
populaire pakketvakanties willen kopen, wensen ze als een individu
behandeld te worden.
Ze geloven de mooie plaatjes, de uitgewoonde beschrijvingen en de (te)
vaak gebruikte gemeenplaatsen en marketingkreten niet meer.
Ze zijn kritisch, en wensen waar voor hun geld. Ze hebben reiservaring,
en je kan hen weinig wijsmaken
Ze zijn de eerste die de online boeking mogelijkheden ontdekken. Ze
switchen massaal naar het internet, en ontwikkelen een stevige achterdocht voor tussenpersonen
Ze zijn nieuwsgierig naar ontmoetingen en naar uitwisselingen. Maar
dit alles wel in een veilige omgeving. “Gecontroleerd avontuurlijk” is
eigenlijk wat ze zoeken. Maar ze zullen dat niet snel toegeven.

Generatie X ziet de scheidingen, de generatieconflicten en de burn outs de pan uit swingen.
Dit is de eerste generatie die openlijk kritisch
staat tegen … tegenover alles, eigenlijk. Ze
durven hun bazen bekritiseren, ze stellen
hoge eisen aan producten en service, en ze
durven voor hun mening en hun rechten opkomen. Ze beginnen de grote bedrijven en hun
marketing slogans te wantrouwen. Ze aarzelen niet om brandhout te maken van slogans
als “Zoveel miljoen klanten moet je verdienen,
elke dag”, en vinden met plezier nieuwe afkortingen uit voor merknamen. Sabena: “Such A
Bad Experience Never Again”, was gedurende
vele jaren een vintage Generation X afkorting
die erg populair was.
De meesten onder hen bevinden zich vandaag
volgens henzelf in “de bloei van hun leven”. Ze
zijn gezond, en hebben, eerlijk gezegd, een vrij
gemakkelijk leven gehad. Het is een geprivilegieerde generatie, die graag aan opbod doet:
een mooi huis, een mooie wagen, een mooie

GENERATION X MUZIEK:
Radiohead – Creep

Een “Generation X-er” verwoordde het belang van muziek
voor zijn generatie als volgt: “For us, Generation X, music is
not just something we listen to. Music defines who we are.”
Radiohead had twee keer in een tijdsspannen van tien jaar
een hit met “Creep”. Waarschijnlijk omdat ze er qua tijds
geest “boenk op” zaten?

I don’t care if it hurts
I want to have control
I want a perfect body
I want a perfect soul
I want you to notice
When I’m not around
You’re so fuckin’ special
I wish I was special

reis- liefst naar een bestemming die “iets speciaals”
heeft. Paradoxaal genoeg is dit tegelijk de generatie die
de opkomst van het All Inclusive fenomeen heeft gezien,
en heeft omarmd. Herinnert u zich nog die klanten die
na terugkeer trots hun armbandje van het All-in resort
bleven rond de pols dragen? Dat zijn onze Generatie
X-ers. Ze laten graag zien wat ze hebben, wat ze doen
en wat ze meegemaakt hebben. Het zijn de ultieme
consumenten.
Generatie X heeft actief de computer en vervolgens het
begin van de internet revolutie beleefd. Zij werden vrij
snel verplicht om te leren werken met computers, omdat
die massaal werden geïntroduceerd op hun werkplekken.
Ze beleefden op de eerste rij de opgang van de automatisering. Sommigen werden complete computerfreaks – de
meesten niet. Het waren wel Generation X ondernemers
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GENERATION Y MUZIEK:
Coldplay – The Scientist

die de fundamenten legden voor het informatie tijdperk. Giganten als IBM en Microsoft
beheersten het terrein. Typisch voor Generation X ondernemers was, dat zij zich beperkten tot hun vakgebied, hun producten en hun
concurrenten. Daarin wilden zij de besten
zijn. Zij ontwikkelden voor hun bedrijf een
Visie, een Missie en héél veel targets, maar
“de wereld verbeteren” hoorde daar niet bij.
Een vakantie organiseren voor leden van
de Generation X is een zware job. Het is
een zeer veeleisende generatie, die maar
één wens heeft: “I want the best possible
value for (my) money”. Generation X heeft
een andere interpretatie van de hierboven
geciteerde quote “Vertrouwen is goed maar
controle is beter”: ze hebben een diep geworteld wantrouwen tegen beloftes, slogans
en reclameboodschappen van bedrijven. Ze
organiseren zich in consumentenorganisaties, en tonen zich onverbiddelijk als ze niet
krijgen wat ze verwachten. Het is nog niet
de generatie van de online reviews, maar ze
schuwen de klachten en de juridische procedures niet. Ze gebruiken andere instituten
om voor hun rechten op te komen.
Het is Generation X die de wereld wil
ontdekken: ze willen op reis gaan naar alle
mogelijke uithoeken van de aarde, ze staan
open voor andere culturen en levenswijzen,
maar wel vanuit een westerse reflex: het
comfort, de technologische vooruitgang en
de zogenaamde “beschavingsvoorsprong” –
een vreselijk woord, maar wel typisch voor
de Generation X-kijk op de wereld- geven
het een aangeboren superioriteitsgevoel.
Ze gaan op zoek naar het ongerepte het
typische, het onbekende – zonder volledig
te beseffen dat ze hiermee de paden plat
treden voor anderen. Inderdaad: een stevige
scheut cynisme.

10
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Generation Y:
uw ambitieuze bazen,
uw creatieve collega’s,
uw uitdagende klanten
Als jij behoort tot één van de hierboven
beschreven generaties – dus als je geboren
bent ergens tussen 1946 en 1980- dan kan het
bijna niet anders of je worstelt met deze jonge Generation Y, ook wel eens de Millenials
genoemd. Ze zijn geboren ergens in de laatste
decennia van vorige eeuw, tussen 1980 en
2000. Ze zijn opgegroeid in een razendsnel
veranderende wereld, in een samenleving
met massieve ontslagen maar ook enorme
economische groei, met eindeloze nieuwe
media en communicatiemogelijkheden, maar
ook met steeds minder echt face to face
sociaal contact.
Ze leven in West Europa, maar horen verhalen over opkomende economieën in China,
Indië, Brazilië en Rusland. Ze zien mondiale
bedrijfsovernames en wereldwijde bedreigingen op zich afkomen. Ze zijn nog jong als ze
achtereenvolgens de Golfoorlogen, 9/11 en
de klimaatverandering op zich zien afkomen.
Hun wereld en het bijbehorend wereldbeeld
is behoorlijk verwarrend.
Ze zijn binnenkort – nu de eerste babyboomers aan het sterven zijn- de grootste van de
hier beschreven generaties. Ze zijn opgegroeid
met diversiteit, met multiculturalisme. Ze
staan optimistisch in het leven, maar ze
worden geconfronteerd met bedreigingen en
gevaren die alles overstijgend zijn. Ze willen
erg graag de wereld verbeteren, en beginnen
met Facebook petities: het is tenminste iets,
iedereen weet dat je ermee bezig bent en je
kan daarna met een gerust hart een sushi

“Nobody said it was easy
It’s such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be this hard
Oh take me back to the start
I was just guessing at numbers and figures
Pulling your puzzles apart
Questions of science; science and progress
Do not speak as loud as my heart”

bestellen. Het is de generatie van uitersten.
Generation Y heeft een hekel aan regels, aan
vastgeroeste gewoontes en aan dwingende hiërarchie. Ze geloven in een gezonde
werkethiek, maar vinden hiervoor zelf wel
de regels uit. Een baas die hen zegt wat er
moet gebeuren, wordt hoogstens getolereerd
– maar niet voor lang. Een job is een middel,
geen doel. Hard werken kan best, maar dan
liefst voor jezelf. Binnen het bestaande
jobaanbod proberen ze vorm te geven aan
hun eigen, unieke functie. Werken van 9 tot 5
begrijpen ze niet, het is toch uiteindelijk het
resultaat dat telt, niet het aantal uren dat je
aan je bureau doorgebracht hebt?
Het internet heeft hen gevormd, en is de kern
van hun sociale leven, hun activiteiten en
hun informatiebronnen. Ze wantrouwen de
klassieke media, en hechten meer geloof aan
een bekende blogger dan aan een traditionele journalist. Ze zoeken eerst de virtuele
waarheid en realiteit op, om die dan te
toetsen aan het echte leven. Niet omgekeerd.
Ze consumeren informatie aan een ongekend
tempo, vaak gekoppeld aan een ongekende
oppervlakkigheid. Ze hebben nooit geleefd
zonder een computer, en het internet heeft
de wereld voor hen groter gemaakt dan ooit.

DE GROTE GENERATIECLASH

GENERATION Y ALS ONDERNEMERS,
COLLEGA’S EN WERKNEMERS IN DE
REISINDUSTRIE
•

•
•

•

•
•

Ze beschouwen hun job als iets wat hun leven moet verrijken.
Ze haten afstompende, repetitieve taken. Daar dienen computers
voor, tenslotte.
Ze wensen professioneel deel uit te maken van een vooruitstrevend,
innovatief bedrijf.
Ze zijn klantvriendelijk, maar niet onderdanig. Ze hebben respect voor
de veeleisende klant, maar wensen als gelijke behandeld te worden.
Ook door hun baas, trouwens.
Ze kiezen voor de reisindustrie –onder andere- om de kansen om de
wereld te zien. Ze verwachten dat dit een onderdeel is van het taken –
en remuneratiepakket
Betrokken worden, verantwoordelijkheid krijgen en een hoge mate
van onafhankelijkheid in hun werk zijn de belangrijkste motivators.
Ze willen vanaf dag één beschouwd worden als een volwaardige
professional. Ze willen gehoord worden, invloed hebben en serieus
genomen worden. En nee, ze halen geen koffie voor de baas. Ook niet
voor de grote baas.

Generation Y kan loyaal zijn, tegenover
merken, bedrijven of werkgevers. Maar
hun loyauteit kan opeens gedaan zijn.
Ze hebben wel een groot talent voor
dweperige aanbidding, die ze dan
onbeschaamd uiten via alle mogelijke
kanalen. Denk aan de Apple-fans en de
Nike die hards. Een merk moet op alle
gebieden zijn beloftes houden: de kwa-

GENERATION Y ALS KLANTEN EN
REIZIGERS IN DE REISINDUSTRIE.
•
•

•

•

•

•

Verveel hen niet met sterrencategorieën of klassieke beschrijvingen.
Ze willen ervaringen van andere Millenials, transparant, eerlijk en echt.
Snelheid en efficiëntie zijn voor hen vanzelfsprekend. Ze kennen geen
“traag systeem”, “vaste procedures” of “boekingen op aanvraag”; Ze
willen het hier en nu, en prachtig verpakt.
Ze maken geen onderscheid tussen offline en online. Ze zullen u
bellen, mailen tweeten, boodschappen laten op uw Facebook pagina …
en verwachten dadelijke reactie.
Ze weigeren standaard producten. Ze willen zelf hun reis beïnvloeden,
willen op elk moment kleine en grote veranderingen kunnen aanbrengen, en willen zelf de controle hebben over het uiteindelijk resultaat.
Alles is a la carte. Alles.
Instant beslissingen, instant veranderingen, instant aankoop: het moment, de mood en de mogelijkheden zijn beslissend. Voor het vertrek,
tijdens de reis, na terugkeer: elke ervaring kan uitgebreid worden, alles
kan veranderd worden.
Het zijn geen toeristen, het zijn overal “tijdelijke locals”. Als ze een
stad bezoeken, willen ze zich kunnen onderdompelen in het lokale
leven. Travelling is an attitude, live like a local at home and on a trip.

liteit van de producten en de diensten,
de communicatie, de milieu-reputatie,
de klantvriendelijkheid, de snelheid –
alles is essentieel, niets is onbelangrijk.
Generation Y vergeeft niet, veroordeelt
dadelijk en communiceert dodelijk.
Technologie is belangrijk voor Generation Y maar er is nog een veel belangrijker

element: innovatie. Ze groeien op in
een wereld waar innovatie vanzelfsprekend is geworden, ze gaan naar
congressen en seminaries met als titel
“Innovate or die”, ze staan op de eerste
rij om nieuwe, innovatieve producten
te gebruiken en te beoordelen. Ze
denken in opportuniteiten, ze zoeken
permanent nieuwe oplossingen en ze
verwelkomen bedrijven die alles op z’n
kop durven zetten.
Nog een zeer belangrijke waarde voor
Generation Y: respect. Waar vroegere
generaties nog vanzelf respect betoonden voor autoriteit, voor gevestigde
waarden en sterke reputaties, denkt
Generation Y daar heel anders over. Respect moet verdiend worden, elke keer
opnieuw. Geen enkele functie, geen
enkele baas, geen enkele positie heeft
vanzelf recht op respect. Elk individu
van Generation Y bepaalt zelf voor wie
of wat hij of zij respect heeft. En communiceert dat vervolgens volop.
Dit is een generatie die onafhankelijk
denkt, op een slimme manier, en die
weet dat alle bedrijven ter wereld
naar hun gunsten en geld op zoek zijn.
Ze verwachten één op één marketing
inspanningen, volledig gefocust en
geïndividualiseerd. Hun ideaal product
is op maat ontworpen, voor hen alleen.
Net zoals je de problemen van vandaag
niet kan oplossen met de methodes van
gisteren, is het onmogelijk de ene generatie te begrijpen vanuit de mindset
van de andere. In de reisindustrie wordt
het topkader voor 80% gevuld met
een combinatie van Baby Boomers en
Generation X CEO’s en managers,
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terwijl de groeiende meerderheid van werknemers en klanten bestaat uit Generation Y. Nog
steeds worden producten, websites, brochures
en marketingcampagnes ontwikkeld vanuit een
“old times” visie, en worden nieuwe, hypermoderne tools en communicatiemiddelen te vaak
beschouwd als een leuke gimmick, niet meer.
Wie morgen wil overleven, is vandaag verplicht
om goed te luisteren naar de werknemers, de
collega’s, de studenten en klanten die tot Generation Y behoren. Neem hun visie bloedserieus,
gebruik hun ideeën dadelijk, pas je communicatie aan hun wensen aan en verander al je
bedrijfsprocedures –of schaf ze gewoon af- zodat heel je organisatie mee kan in het instant,
dadelijk, onmiddellijk tijdperk. En vooral:
weiger middelmatige producten te verkopen,
weiger middelmatige service te geven. It’s easy,
but it’s complicated.

Generation Z: je klanten,
collega’s en werknemers
van morgen.
Tja; Nu heb je jezelf door heel dit artikel
geworsteld, en nu denk ja alles te begrijpen
van die verschillende, door elkaar wriemelende
generaties van babyboomers, X en Y. Maar kijk:
een volgende generatie staat al aan de deur te
kloppen. Het is –uiteraard- Generation Z, zowat
iedereen die geboren is na 1995. Ja, er is een
overlap met Generation Y, maar who cares? Het
leven en de wereld evolueert aan een waanzinnige snelheid, en de “nieuwe generaties” volgen
elkaar in dichte drommen op.
Het grootste deel van Generation Z zit nu nog
op de schoolbanken. Daar krijgen ze informatie die hen vaak doet geeuwen: ze leven
immers vanaf hun geboorte in een wereld waar
iedereen met iedereen in verbinding staat, en
waarin alle informatie permanent toegankelijk
is. Het internet zit in hun handpalm, elke antwoord op elke vraag is binnen enkele seconden
te vinden, en alle producten kan je vergelijken,
reviewen en –vaker en vaker- virtueel testen.
Dit is de generatie die opgroeit met Facebook,
maar die klaar staat voor de opvolger van Facebook. Zijn zijn actief op Twitter, maar kijken uit
naar de volgende stap in social media. Ze aanzien de sharing economy niet als een mogelijk
alternatief, maar als een zeer interessante aanvulling op de traditionele economie. Ze delen
hun bezittingen, net zoals ze hun ervaringen
delen. Ze willen veel, maar traditionele status
staat onderaan hun lijst.
Hoe dan ook, het is nog te vroeg om deze generatie verder in detail te beschrijven. Eén zaak is
zeker: zij zullen, eerder vandaag dan morgen,
op hun beurt de wereld van traditionele marketing, retail en communicatie op z’n kop zetten.
En wie weet vinden zij wél een manier om de
klimaatsverandering tegen te gaan, en vrede in
de wereld te brengen.
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“GERECHTEN DIE
GECREËERD WORDEN
NAAR AANLEIDING VAN
EEN REIS ZIJN VOOR
MIJ DE MOOISTE.”
— GERT DE MANGELEER
chef Hertog Jan

advertentie

TAPAS RECEPT: CROSTINI
MET PUNTPAPRIKA EN
VENTRESCA VAN TONIJN.
Reis mee met de kenners. Gert De Mangeleer
toont u Andalusië zoals u het nog nooit gezien hebt
op de nieuwe reisblog van Pegase.
Lees meer op http://www.pegase.be/blog/nl.

2015 VAN A TOT Z

HET BOEKINGSEIZOEN 2015 VAN A TOT Z:
HET REGENBOOG JAAR
Travel360° doopt hierbij het jaar 2015 officieel als het regenboogjaar. Een jaar met veel vervelende regen, maar ook met plotse
zonnestralen, die een totaal nieuw licht op alles laten schijnen. Wie
tijdens de regenvlagen gaat zitten schuilen, ergens diep verborgen, zal ook de zonnestralen niet zien. En die zal zeker nooit de
regenboog ontdekken. En zoals u weet staat er, aan het einde van de
regenboog, een pot goud te wachten op de dappere doorzetter. 2015
is weer eens een jaar vol verrassingen, met tegenslagen, maar ook
met opportuniteiten. En voor de slimme, doorzettende ondernemers:
goud. Aan het einde van de regenboog.

ANGST
We kunnen er niet omheen: er heerst
angst in de samenleving. Angst voor
geweld, angst voor terrorisme, angst
voor de toekomst, angst voor de economische ontwikkelingen. Het is niet
gemakkelijk om in een klimaat van angst,
aan vakantie te denken. De reisindustrie
zal hier rekening mee moeten houden in
het ontwikkelen van de juiste verkoopargumenten. Angst bestijd je niet met
lagere prijzen: angst bestrijd je met een
de juiste argumenten, die vertrouwen,
zekerheid en warmte oproepen. Angst is
emotie, dus is emotie ook het antwoord
op angst.

BELEVING

De consument is niet meer op zoek naar
een bestemming, een hotel of appartement of huisje en wat leuke dingen in de
omgeving: de vakantieganger is op zoek
naar een beleving. Die wil hij liefst op
voorhand al kunnen vorm geven. Kortom:
de beleving moet starten tijdens de zoektocht, tijdens het verkoopgesprek. Er
zijn elke dag meer tools beschikbaar om
beleving op te roepen, maar de belangrijkste tool blijf jij zelf. Enthousiasme is
het begin van elke beleving.

CHALLENGES

We leven in een tijd met permanente
uitdagingen. De hybride consument, die
niet meer in één doelgroep te vangen
is. De hybride leverancier/partner, die
onmogelijk nog kan kiezen voor één
verkoopkanaal (omwille van de capriolen
van die hybride consument). De technologische ontwikkelingen, die harder
gaan dan je met je menselijke verstandelijke beperkingen voor mogelijk houdt.

Wij beschrijven op de volgende bladzijden het boekingsjaar 2015
van A tot Z. Het is een inconsistent, onsamenhangend verhaal
geworden, vol met punten die elkaar tegenspreken en met andere
elementen die elkaar aanvullen. De logica is vaak zoek, een rode
lijn is moeilijk te vinden. Niet meer dan logisch, want: that’s life, in
2015. Een zoveelste rollercoaster jaar in the making.

Challenges, uitdagingen, maar ook
mogelijkheden all over the place. Aan jou
om je uitdagingen te kiezen en erop in
te gaan.

DYNAMIC PACKAGING
We spreken er al meer dan tien jaar over,
maar de consument heeft nu eindelijk
alle mogelijke tools om echt aan dynamic
packaging te doen. Elke consument met
een PC, een tablet of een smartphone
kan tot in de kleinste details een reis
vastleggen. Van zijn eigen voordeur tot
zijn aankomst op bestemming , met
vervolgens een totale invulling van elke
dag van de reis. Zonder tussenpersoon,
zonder menselijke tussenkomst. Dàt is
dynamic packaging. De tools staan op
punt, you ain’t seen nothing yet.

ECONOMIE

Het ziet er naar uit dat we gedurende
de eerstkomende jaren een stabiele
economische situatie mogen vergeten.
De wereld zit in een transitieperiode,
waarin bedrijven die behoren tot de
“oude economie” wanhopig op zoek zijn
naar oplossingen. Technologie wordt het
middelpunt van ons bestaan, en zal ons
geleidelijk naar een nieuwe “gevestigde
economische orde” brengen. Ondertussen zijn er twee ordewoorden: plannen
maken en je plan trekken.

FEDERALE REGERING

Toerisme is een regionale bevoegdheid,
en het toerisme beleid wordt daardoor
de facto herleid tot incoming toerisme.
Dat heeft zo zijn gevolgen voor de
outgoing toerisme industrie: niemand
is politiek echt verantwoordelijk, dus

niemand voorziet een echt coherent beleid. Het feit dat de toerisme sector zelf
hopeloos versnipperd optreedt en zelf
geen coherente aanbevelingen kan doen,
maakt dat we in 2015 waarschijnlijk
verder zullen sukkelen onder het motto:
“Divided We Stand”.

GRIEKENLAND
Tja, we kunnen er niet omheen: terwijl
we dit alfabet schrijven, raakt bekend
dat Griekenland voor een drastische
koerswijziging gekozen heeft tijdens de
recente verkiezingen. De regering – Tsipras
liet eerst wat sloganeske, negatieve taal
horen over de all-inclusive resorts, maar
deze eerste stoere uitspraken werden
al snel genuanceerd. Als het de nieuwe
machthebbers in Griekenland menens is,
zou het wel eens kunnen dat ze, méér dan
vroeger, het economisch potentieel van de
toerisme sector erkennen. Als ze dan ook
begrijpen dat elke Euro die ze investeren
in de promotie van toerisme, vele malen
wordt terugverdiend, zullen ze zonder
twijfel de juiste beslissingen nemen.

HOTEL REVOLUTIE

De traditionele hotelconcepten staan
onder druk. In weinig andere sectoren
ter wereld wordt aan een dergelijk hoog
tempo geïnnoveerd, met nieuwe producten, uitzonderlijke concepten en totaal
ongekende formules die overal opduiken.
Toen tijdens Travel360° - The Conference
een jonge Zweed de wereldpremière van
het “Urban House” concept deed, werd
hem de vraag gesteld: “Wat doe je met de
concurrentie van bedrijven als Airbnb?”
Het antwoord: “Wij hebben vanaf het
begin akkoorden gesloten met Airbnb
en staan open voor alle nieuwe spelers”.
That says it all: it”s a revolution, dear
traditional hotel managers!
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INTERNET OF THINGS
In 2015 worden vele apparaten die
ons dagdagelijks leven gemakkelijker maken, onderling én met ons
verbonden via het internet. De
thermostaat gaat vanzelf een paar
graden lager als je het huis verlaat,
en zorgt ervoor dat je bij terugkeer
in een aangenaam verwarmd huis
binnenkomt. De koelkast merkt dat
essentiële producten ontbreken
en stuurt een boodschap naar de
supermarkt – die thuis levert. De
reisindustrie zal haar plaats moeten
opnemen in dit “internet of things”.
Hier hebben de online spelers een
duidelijke voorsprong, door hun
technologische know how. Dit
wordt een interessante wedstrijd.

JONGERE GENEATIE(S)
2015 is het jaar waarin de jongeren
binnen de reisindustrie zich zullen
laten gelden. Een generatie van
50+ers, die nostalgisch terugkijken naar de “Gouden jaren”, moet
definitief de plaats ruimen voor
een creatieve, breeddenkende
en bruggen bouwende groep van
twintigers en dertigers. Dat zal
een nieuwe wind doen waaien in
heel wat organisaties, en heel wat
ouderwetse ideeën, denkpatronen
en gewoontes zullen definitief
begraven worden.

KOOPKRACHT
Toerisme kan alleen maar succesvol
zijn en groeien in landen waar de
consument over voldoende koopkracht beschikt. De verwarde berichten rond de economische situatie
maken, dat er een verschil gecreëerd
is tussen de psychologische koopkracht en de reële koopkracht. Laat
ons wel wezen: de lonen in België en
Nederland liggen hoog, het volume
aan spaargeld is groter dan ooit
in de geschiedenis. De koopkracht
is dus duidelijk aanwezig. De
grote vraag voor 2015: wat doet de
consument met zijn koopkracht?
Kiest hij voor een nieuwe auto, een
veranda aan het huis of wordt het
een mooie reis? Overweegt de ratio
of de emotie?

LAST MINUTE
Let’s face reality, folks: ook in 2015
mogen we ons voorbereiden op een
stevig last minute seizoen. De boekingen voor zomer 2015 mogen dan
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uitzonderlijk vroeg op gang gekomen
zijn, een groot deel van de potentiële
klanten wacht tot het laatste moment om een vakantiebeslissing te
nemen. Het voornaamste motief is al
lang niet meer “de kans op een lagere
prijs”: de consument neemt al zijn
beslissingen steeds later. We leven in
een instant aankoop maatschappij.
Maar opgelet: met de komst van spelers als Sunweb en Corendon zou het
prijswapen wel weer eens opnieuw
bovengehaald kunnen worden. Back
to the future?
MAINSTREAM
Je zou het bijna vergeten in een wereld van tijdelijke hypes, snel voorbij
gaande trends en steeds nieuwe niches en doelgroepen: de mainstream
consument bestaat nog steeds. Hij
bestaat nog steeds, de klant die
tevreden is met een klassieke pakketvakantie, compleet met de hostess verwelkoming en de klassieke
excursies. Doorheen de verschillende
zich snel opvolgende generaties
blijft er een groep van klanten die
geen boodschap hebben aan nieuwe
concepten, hippe boodschappen en
flitsende communicatietools. Ook
zij moeten verzorgd worden, maar
ook hun noden veranderen. Trager,
weliswaar.

NEXT BIG THING
Het zit ergens in het toerismestruikgewas, een team van tot op
vandaag onbekende whizzkids zit er
ongetwijfeld aan te werken, en het
zal de wereld op z’n kop zetten, het
zal de concurrentieverhoudingen
volledig veranderen, het zal de bestaande spelers zenuwachtig maken.
Het komt eraan, alleen: we hebben
er nog geen idee van wat het is, we
weten niet in welke sector het zal
neerstijken, we weten niet hoe groot
de impact zal zijn. Maar één zaak
is zeker: het komt eraan. The Next
Big Thing, de nieuwe Airbnb, Uber
of Ryanair die ons met z’n allen zal
verbazen. The Next Big Thing.

ONLINE
Heb je het artikel over “De generatiekloven” in dit nummer al
gelezen? Snel doen. De verschillende
generaties volgen elkaar in een snel
tempo op, en er is één constante: er
is steeds minder verschil tussen het
online leven en het “gewone” leven.
Online is een dimensie van het leven
geworden, net zoals praten, lezen,

ruiken en voelen: beschouw het als
één van de zintuigen van de huidige
consument. 2015 wordt geen jaar
van doorbraak, maar wel van een
versnelling van de online evolutie.
Als je in 2015 niet volledig online
actief bent, dan mis je een deel van
het leven. Een ondernemer kan zich
dat laatste niet veroorloven.

PAKKETVAKANTIE
Ha, wie dacht aan het begin van deze
eeuw dat de pakketvakantie afgeschreven was? In de afgelopen jaren
is bewezen dat de pakketvakantie
(vlucht-transfer-accommodatie in
één integraal pakket) nog steeds
bestaat, en wellicht in populariteit
aan het groeien is. Wel is het belangrijk om dit klassieke gerecht van de
toerisme-kaart te vernieuwen met
verse ingrediënten en af te kruiden
met interessante specerijen. De
pakketvakantie is niet dood, ze viert
haar come back in een nieuw kleedje.
Want een pakketvakantie biedt rust.
En daar heeft de consument een
paar keer per jaar nood aan. Rust.
QUESTIONS, QUESTIONS,
QUESTIONS
Ook in 2015 hebben de verschillende
spelers in de reisindustrie meer vragen dan antwoorden. Niemand weet
of de wereld nog ooit een zekere
mate aan politieke stabiliteit zal
kennen. Niemand weet hoe snel de
klimaatevolutie zal gaan. Niemand
weet of een mogelijke volgende
economische crisis om de hoek
loert. Niemand weet wat The Next
Big Thing zal zijn. Maar we moeten
onszelf en elkaar blijven vragen
stellen. De toerisme industrie moet
ook blijven vragen stellen aan de
consument én aan de politiek. Maar
wel de juiste vragen.

REISAGENT
Nou, je bent er nog, beste reisagent.
Dat is al heel wat, als je de niet aflatende doemberichten van de laatste
twintig jaar oplijst. Toegegeven, het
is er niet gemakkelijker op geworden.
Het is voor velen onder u een kwestie
van elk jaar opnieuw overleven. Maar
elk jaar wordt het aloude adagio
steeds meer bewaarheid: “If it does
not kill you, it makes you stronger”.
Vele reisagenten ontwikkelen creatieve, nieuwe initiatieven. Slimme
partners/leveranciers van deze
reisagenten steunen deze initiatieven. Ook als de reisagent hiermee als

2015 VAN A TOT Z

concurrent optreedt. Iedereen speelt een
beetje op het terrein van de andere, en
dat is onvermijdelijk geworden. Stop dus
met jouw terrein af te bakenen. Want
dat bestaat niet meer, “jouw terrein”.
Het terrein is van de consument, en van
niemand anders.
SHARING ECONOMY
Dit is echt geen voorbij gaand fenomeen,
geen hype van het moment: dit is een
maatschappelijke stroming die niet
meer weg te denken is. “Delen is het
nieuwe kopen”, een hele generatie van
consumenten is snel aan het begrijpen
dat het geen zin heeft om dingen aan te
kopen en ze dan 90% van de tijd niet te
gebruiken. Steeds meer mensen zullen
hun huizen open stellen en kamers verhuren, hun tuin ter beschikking stellen
voor kampeerders, een mobilhome samen kopen, en auto’s delen in plaats van
één of meerdere auto’s te bezitten. Nog
nooit heeft een defensieve, agressieve
en conservatieve industriesector het
pleit gewonnen tegenover een maatschappelijke stroming. Oude wettelijke
regelingen zullen moeten aangepast
worden in plaats van telkens meedogenloos toegepast. Let’s face reality.

met een imaginaire tegenstander zijn
verloren energie, en leiden nooit tot
constructieve overwinningen. Een
sector die met de kannen in het zand
zich verschanst tegen alles wat nieuw of
buitenlands is, heeft geen toekomst. Het
is tijd voor een nieuwe generatie, die niet
gehinderd wordt door vooroordelen uit
een verleden dat niet meer bestaat.

oorlogstoerisme” waarbij reizigers zeer
veel geld betalen om als een actieve,
gewapende soldaat in een echte oorlog
mee te vechten. Met het risico gedood
te worden of zelf te moeten doden. Dark
Tourism in zijn meest freaky vorm dus.
Het bestaat, en wij vermelden het enkel
en alleen omdat we die verdomde letter
X moesten invullen. Want het blijft
weerzinwekkend.

VROEGBOEK SEIZOEN
Begin december klonk uit de mond van
een topman van één van de grootste toerisme spelers in de Benelux: “Dit vroegboek resultaat op dit moment heb ik in
de laatste 20 jaar nog niet meegemaakt”.
Nu, met de klassieke vroegboek maanden
achter de kiezen, blijkt dat de kick-start
van de boekingen voor een verschuiving
binnen het klassiek vroeg boekende
cliënteel heeft gezorgd. Tegelijk moeten
we constateren dat, stevige discounts en
fijne voordelen ten spijt, slechts een deel
van de consumenten een beslissing over
de zomervakantie al tijdens de winter
wenst te nemen. De harde realiteit
wordt elk jaar duidelijker: de reisindustrie heeft een vroegboek seizoen nodig,
de consument heeft er eigenlijk geen
boodschap aan. Ooit zullen we ons daar
bij moeten neerleggen.

TERRORISME
WINSTMARGE
Helaas brengt een zich vernieuwende
wereld ook een vernieuwde vorm van
oorlog voeren. Het terrorisme komt wel
heel dicht bij, in 2015. Bestemmingen
zullen tijdelijk vermeden worden, ook in
2015. Het is een harde en niet bepaald
politiek correcte vaststelling, maar toch:
ook hier liggen opportuniteiten voor
de georganiseerde toerisme-industrie.
Nergens wordt aan de reiziger zoveel
bescherming geboden, op alle vlak.
Juridische bescherming, maar ook fysieke
bescherming: als het dreigt gevaarlijk te
worden, evacueren wij. Als een bestemming weer opklaart, zijn wij de eersten
om de machine weer in gang te zetten.
Het wordt een jaar vol moeilijke, harde
beslissingen maar met de ervaring van
Golfoorlogen, 9/11, Tsunami’s, aardbevingen, aswolken en politieke omwentelingen in de bagage weet de georganiseerde
reisindustrie als geen ander: de wereld
draait verder, hoe dan ook.

2015 was nog maar net op gang geraakt,
en één van de grote, historisch belangrijke spelers in het Europese toerisme
arena besloot te stoppen met zijn tour
operating activiteiten: Kuoni is tot het
besluit gekomen dat de Return On Investment van TO-tak in de volgende jaren
nooit voldoende kan zijn om de nodige
investeringen in deze activiteit te justifiëren. Simpel gezegd: met deze handel
kan je geen geld verdienen. Inderdaad, de
winstmarges van de grote touroperators
zien er door aanhoudende inspanningen
de laatste jaren al wat beter uit, maar
investeerders blijven twee keer nadenken voor ze hun risicokapitaal steken
in een dergelijke volatiele en low profit
activiteit. En het ziet er naar uit dat
enkele prijs-agressieve spelers stevige
plannen hebben op de Belgische markt.
Het woord “prijzenoorlog” duikt links en
rechts weer op.

UNITED WE STAND

XTREME TRAVEL

We kunnen het niet laten, ook in dit
alfabetisch overzicht herhalen we ons
pleidooi voor een toerisme-sector die uit
één mond spreekt, die vanuit één sterke,
goed georganiseerde beroepsorganisatie
de publieke opinie, de politiek en alle
andere influentials toespreekt, bewerkt
en beïnvloedt. Achterhoedegevechten

Tja, je moet wat met die letter X als je het
hele alfabet wil afgaan. Gelukkig willen
steeds meer –jonge- consumenten het
grote risico opzoeken, willen ze extreme
avonturen beleven, op zoek naar kicks en
ultieme ervaringen. De vreemdste soorten toerisme zitten in de lift. Eén van de
snelst groeiende segmenten is “actief

GENERATION Y

We hebben er het coverartikel van dit
nummer van Travel360° - Het magazine
aan gewijd: de razendsnelle opvolging
van de verschillende generaties. De
klassieke betekenis van de term “de
volgende generatie” kan definitief bij
de vuilbak gezet worden: de schokgolven van de vernieuwing gaan zo snel
dat tijdens één mensenleven je deel
uitmaakt van verschillende, nieuwe
generaties. Generation Y is aan een snel
tempo de grootste bevolkingsgroep aan
het worden, en de Baby Boomers sterven
aan hetzelfde tempo uit. Generation Y
vraagt, nee eist een totaal verschillende
ingesteldheid van product managers,
marketing managers en dienstverleners
binnen de toerisme industrie dan ooit
tevoren. Wie hier niet of onvoldoende
rekening mee houdt, zal het einde van
2015 niet halen. No kidding.

ZOMER 2015
Een voorspelling voor zomer 2015, 100%
gebaseerd op natte vinger werk en
buikgevoel. De Belg zal iets méér reizen
dan in 2014, maar dat zal zich maar ten
dele vertalen in groeicijfers voor de
klassieke sector. De Belgische consument
zal, na de lange economische winter, nog
niet bereid zijn om onbezonnen geld op
tafel te leggen om uitgebreid “no limits”
te genieten. De consument is nog te
zeer beïnvloed door een niet aflatende
stroom van rationele, harde en vaak
negatieve berichten om de switch te maken naar puur hedonisme. Het zal geen
slecht jaar zijn, maar 2015 zal niet de
geschiedenis in gaan als het seizoen van
de totale ommekeer. Een groei van twee
tot drie procent zit er in, met een forse
stijging voor de Griekse bestemmingen,
Kroatië en Spanje. Turkije en Egypte zullen onvermijdelijk een deel van de prijs
van de angst moeten betalen. De scherp
geprijsde long haul zal verder groeien,
maar niet ten koste van de klassiekers.
De Italiaanse eilanden en Malta zullen
iets boven gemiddeld groeien. Een
dubbeltje op zijn kant: Tunesië. Ze zijn
alvast gastland van het Vakantiesalon
van Brussel. Slim gespeeld.

TRAVEL360° / FEBRUARI/MAART 2015

17

ADVERTORIAL

Autohuur en de Belgische
vakantieganger: luxe,
service en verwennerij!
Speciaal voor de lezers van Travel360° analyseerde het team van Sunny
Cars de belangrijkste trends, wensen en noden van de Belgische vakantieganger, als het om huurauto’s gaat. Het patroon is heel duidelijk:
jouw klanten stellen luxe, service en verwennerij op prijs. Op vakantie
willen de Belgische klanten véél genieten, géén nare verrassingen en
het mag best wat luxueus zijn! Dit biedt heel veel kansen voor jou, als
reisadviseur. Aarzel vooral niet om bij elke boeking de mogelijkheid van
een huurauto te bespreken: vaak heeft de klant daar zelf nog niet aan gedacht, maar vindt-ie het een goed idee. Wellicht kan je met het overzicht
op deze pagina’s je klant nog verder op ideeën brengen!

BESTEMMING BEREIKT

VOORKEUR VOOR LUXE
BEHANDELING

ONE WAYS

Vakantiegangers verdwalen niet graag. Een GPS
systeem is dan ook het accessoire dat het meest

Dat Belgen van extra service houden, zien we

ken steeds meer de mogelijkheid om

wordt bijgeboekt bij autohuur. Grappig is dat de

aan een groeiend aantal autohuurreserveringen

de huurauto in de ene plaats op te

Belgen dat veel vaker doen dan –bijvoorbeeld-

inclusief het Premium pakket.

halen en in een andere in te leveren,

Nederlanders. In 2014 zelfs meer dan 2500 keer!

Met het Premium pakket zit je klant extra snel in

een zogenaamde one way.

En dan zijn de navigatiesystemen die bij het all-in

de huurauto. Dankzij een online registratie vooraf

Conclusie: je klant zal vaak aange-

GPS servicepakket zijn inbegrepen nog niet eens

hoeft het huurcontract alleen nog ondertekend te

naam verrast zijn als jij een one way

meegerekend.

worden bij een speciale Premium balie op de lucht-

huurwagen adviseert!

Conclusie: GPS voorstellen en bijboeken, want je

haven. Bovendien krijgt je klant gegarandeerd een

klant wil niet verdwalen!

jonge huurauto mee. Het aantal bestemmingen

Belgische vakantiegangers ontdek-

waar het Premium pakket beschikbaar is, wordt
almaar uitgebreid. Zo is het sinds kort ook te
boeken op luchthavens in Turkije, Nieuw-Zeeland,
De top 5 bestemmingen
waar het Premium pakket
het meest werd geboekt:
1. Malaga
2. Alicante
3. Madrid
4. Tenerife
5. Barcelona

18

TRAVEL360° / FEBRUARI/MAART 2015

Curaçao, Oostenrijk, Hongarije en Slowakije. In
Spanje, Italië, Griekenland, Frankrijk, Duitsland,
Kroatië, Denemarken, Zuid-Afrika, Australië en

De top 5 populairste one
ways onder Belgen:

Namibië was dat al langer het geval.

Porto  Lissabon

Conclusie: je klant beschouwt het Premium pakket

Los Angeles  Phoenix

als extra service, voor een nog betere vakantie!

San Francisco  Los Angeles
San Francisco  Phoenix
Orlando  Miami

KIDS OP DE ACHTERBANK
Spanje is een populaire bestemming voor gezinnen
met jonge kinderen. Althans, daar worden de meeste
kinderzitjes bijgeboekt. Het kinderzitje is een accessoire
dat je vooraf kunt reserveren, maar dat je ter plekke moet
betalen aan de lokale verhuurder. We raden aan deze
op tijd te reserveren, want verhuurders hebben slechts
een beperkt aantal op voorraad. De kosten voor het zitje
kunnen per partner verschillen. In de huurvoorwaarden
staan de exacte tarieven. Tip: adviseer je klant een schone,
universele hoes voor over de kinderstoel mee te nemen.
Conclusie: bij een boeking met jonge kinderen, nooit
vergeten het kinderzitje dadelijk bij te boeken!

ADRESAFLEVERING
Heeft je klant de huurauto niet meteen nodig of wil
hij na een lange vlucht niet meteen achter het stuur?
Adviseer dan de auto bij het hotel te laten afleveren
voor een extra Rent a Smile gevoel. Adresaflevering
gebeurt vrijwel altijd vanuit een stadskantoor, dus
kies vanuit het betreffende hotel het dichtstbijzijn-

De top 3 Spaanse steden waar kinder-

de kantoor. Aan adresaflevering zijn soms kosten

In 2014 lieten Belgen

zitjes worden geboekt:

verbonden, die je in de huurvoorwaarden kunt vinden.

vooral op deze bestem-

Deze kosten zijn niet inbegrepen bij ons all-in pakket

mingen de huurauto

en dient je klant ter plaatse te betalen. Nederlandse

afleveren:

1. Malaga
2. Alicante

vakantiegangers maken overigens twee keer zoveel

3. Palma de Mallorca

gebruik van deze optie als Belgen.
Tip: De meeste reserveringen voor adresaflevering
worden gepland rond 10.00 uur. Dit kan wachttijden
veroorzaken. Laat je de auto bijvoorbeeld de avond
ervoor afleveren, dan hoeft je klant ´s morgens niet te

1. Heraklion
2. Funchal
3. Costa Adeje
4. Rethymnon
5. Corfu

wachten en kan hij direct wegrijden!
Conclusie: Laat niet na om je klant te wijzen op het
comfort van aflevering van de huurauto aan het hotel,
tijdswinst en super service!

FIAT 500, EEN JEEP
OF TOCH CABRIO?
Bijna de helft van de Belgen (47 procent) huurt
een auto uit de categorie ´kleine auto´. Denk
daarbij aan een Fiat 500, een Opel Corsa, een
Seat Ibiza, een Fiat Panda of soortgelijk. Ideaal

SERVICEPAKKETTEN

als je steden met smalle straatjes aandoet

Naast het standaard all-inclusive

tijdens je vakantie. Duitse vakantiegangers

pakket kun je bij Sunny Cars aanvul-

kiezen nog veel vaker voor deze categorie (ruim

lende servicepakketten boeken. Bij

60 procent). De Belgen houden blijkbaar van iets

de prijs is dan een extra dienst inbe-

meer comfort, want ook de ´comfort klasse´,

grepen, zoals een extra bestuurder

waar bijvoorbeeld de Opel Astra, Volkswagen

(AD), klantvriendelijke tankregeling

Golf of Audi A3 onder vallen, is erg in trek. Het

(FF), winterbanden (WT), verlaging

1. All-in/FF/AD

aantal geboekte cabrios, jeeps en SUVs neemt

minimumleeftijd van 23 naar 21 (UA)

2. All-in/FF

ook toe.

of een navigatiesysteem (GP).

3. All-in/FF/AD/GP

Conclusie: niet aarzelen om de mogelijkheid

Conclusie: Zorg ervoor dat je zelf

van “speciale auto’s” ter sprake te brengen – je

de inhoud en de voordelen van de

klant zal tijdens de vakantiebeleving vaak aan

servicepakketten goed kent. Dan

je denken!

kan jij je klant optimaal adviseren!

Neem voor meer informatie contact op
met je district sales manager:
Ignace Vermeylen i.vermeylen @sunnycars.be
Annick Heirman a.heirman@sunnycars.be
Olivier Giacomini i.giacomini@sunnycars.be

Top 3 meest
geboekte servicepakketten:

Reserveringen:
0800 / 484 12
Online boeken:
b2b.sunnycars.be
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Servië: een verborgen
parel in Europa
Elk jaar kijken reizigers overal ter wereld uit naar de Lonely Planet top 10 van wereldwijde bestemmingen voor
het komende jaar. Trots prijkt dit jaar Servië op nummer 7, met de vermelding “one of Europe’s best kept secrets”.
De combinatie van prachtige natuur, een mix van verschillende culturen en de trendy steden en evenementen
overtuigden de kenners van Lonely Planet.

[[ Belgrado: één en al energie!

Waar de Donau en de Sava samenvloeien ligt de trendy hoofdstad Belgrado.
Een stad vol cultuur, maar ook een notoire plek om te feesten en te flaneren.
De sfeer en de vibes zijn vergelijkbaar met Berlijn.

[[ De natuur: ongerept en groots!

Vijf grote nationale parken, vele natuurreservaten, bewegwijzerde
wandelpaden, fietsroutes langs de Donau: de Servische natuur is overal
aanwezig, nog ongerept en overweldigend .

[[ De geschiedenis en cultuur: waardevol en
springlevend

Vele historische bezienswaardigheden, teruggaand tot de Romeinse
bezetting, zijn uitstekend bewaard gebleven. Meer dan veertig middeleeuwse
vestigingen vormen levende geschiedenis.

[[ De muziekfestivals: simply the best!

Serven zijn feestvierders en delen graag hun vrolijkheid en vreugde. EXIT werd
in 2014 verkozen als beste Europees muziekfestival, en vindt dit jaar voor de
vijftiende keer plaats in Novi Sad. Een uniek festival, in het teken van vrede en
democratie.

[[ De accommodatie, de gastvrijheid: uniek!
“Ik raad elke professional in de
reissector aan om Servië te ontdekken en aan te raden aan zijn
klanten, die op zoek zijn naar een
mooie, authentieke maar ook trendy
bestemming. De prijs/kwaliteit verhouding is zonder meer uitstekend,
de mogelijkheden zijn enorm. Ik informeer u graag over mijn geliefde
vaderland. ”
Julija Bugarski, KonsulTra
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Servië biedt een groot gamma aan verblijfsmogelijkheden, van authentieke
traditionele herbergen tot een trendy gamma aan designhotels. Eén
constante: de vriendelijke gastvrijheid van de Serviërs.

Belgische reisindustrie professionals kunnen met alle vragen over Servië als
toeristische bestemming terecht bij KonsulTra – info@konsultra.be . Op eenvoudige vraag bezorgen wij je een informatiepakket. Een studiereis naar Servië is
gepland in mei 2015!

De Servische roots
van de Tesla!

Wist je dat Tesla, het beroemde
merk van elektrisch aangedreven
auto’s, genoemd is naar de Servische
uitvinder Nikola Tesla? Trendy &
design! Bezoek zeker het museum
van Nikola Tesla in Belgrado!

INTERVIEW

“Er is geen
weg terug, er
is alleen een
weg vooruit”
Gesprek tussen Brigitte Verdonck en Jan Peeters

Brigitte Verdonck is al sinds 1978 een aan de weg timmerende reisagente. Deze
hartverwarmende dame is één brok enthousiasme, levenslust en dynamiek. Zij
wandelde de oprit van huize Peeters op, palmde tegelijk de hond en de twaalf
jarige dochter in, en stortte zich zonder omwegen in een open, eerlijk en verfrissend gesprek. Niets in de zakken, niets in de mouwen, geen verborgen agenda:
Brigitte is op een heerlijke manier altijd zichzelf. Onderschat deze dame echter
nooit. Ze ziet als geen ander de ontwikkelingen en denkt permanent na over de
weg die ze wil bewandelen. Om dan, zonder aarzelen, op weg te gaan. Eigenzinnig, maar met een grenzeloos respect voor anderen.

Brigitte, wat ben ik blij dat ik in deze “gesprekkenreeks” einde-

Nou, van een vliegende start gesproken: jij zet wel dadelijk een

lijk een vrouw heb kunnen strikken. Want laat ons eerlijk zijn:

aantal klassieke denkpatronen over de sector dadelijk op de hel-

als je eens naar alle directiekamers, alle beroepsverenigingen,

ling, Brigitte. Gek genoeg sluit dit aan bij een recente paneldis-

alle boardrooms kijkt van bedrijven in de reissector, dan kom je

cussie tijdens Brussels Travel Top. Onder andere de topman van

toch tot de vaststelling: waar zijn die dames? Nochtans werken

Jetair zei daar verontwaardigd te zijn over het klassieke beeld

er zeer veel –competente- vrouwen in de sector.

dat opgehangen wordt over de reissector: leuke sector, leuke vakantieproducten, je ontmoet veel mensen, je kan zelf af en toe

“Inderdaad, er werken veel vrouwen in de reisindustrie. De grote
vraag die ik me stel is echter: wat is hun motivatie? Waarom

op reis… hij stelde dat dit oneer aandoet aan één van de meest
veeleisende, complexe en uitdagende sectoren die er zijn!

kiezen ze voor deze sector, waarom kiezen ze voor deze job?
Want, als we dan toch eerlijk willen zijn, beste Jan, dan moeten

“Wel, ik ben het vaak oneens met wat die belangrijke heren vertellen,

we ook vaststellen dat het toerisme al lang geen sector meer

maar dit keer moet ik hem volmondig gelijk geven. De reissector is

is voor brave “nine to five” mensen, die op zoek zijn naar een

een harde, moeilijke wereld, vol met complexe uitdagingen en veel-

stabiele job en waarbij ze nog voldoende tijd hebben voor het

eisende klanten. Mag ik mezelf eens als voorbeeld nemen? Ik vind

gezin en de kindjes. Neem het van mij aan: het is een boeiende,

dat ik geëvolueerd ben van een “reisagente” naar een echte selfma-

maar een harde sector geworden. Als je in het toerisme je plaats

de woman, die elke dag –vergeef me de uitdrukking- haar mannetje

wil verdienen, als je een zaak wil uitbouwen of als je carrière wil

moet staan, om succesvol te overleven. Een reisbureau op een

maken, dan moet je daaraan je hele leven aanpassen!”

rendabele manier runnen, dat is een krachttoer. Elke dag. Want
onze wereld en onze manier van werken is drastisch veranderd.”
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Zelfs voor wat we een “klassiek reisbureau” noemen, Brigitte?
“Maar Jan, wat jij een klassiek reisbureau noemt – volgens mij bestaan dat niet meer! (Met
vuur in de ogen) Ik zal je even wat vertellen. Vijf jaar geleden besefte ik dat ik het roer helemaal moest omgooien. Ik voelde aan, dat we op een breekpunt zaten. Ik zag welke richting
Jetair had gekozen, en ik zag dat Thomas Cook volgde. Ik wist toen dat ik de keuze had: ofwel
ga ik met die stroom mee, ofwel ga ik met mijn reisagentschap mijn eigen weg. Ik heb voor
dat laatste gekozen. Die keuze houdt in: geen “boekjesverkoop” meer. Op zoek naar andere
providers, op zoek naar andere partners. Dat houdt ook in: een totaal andere indeling van de
ruimte in mijn reiskantoor. Een ander manier van omgaan met de klanten, een ander manier
van werken voor mij en mijn medewerkers. “
“Overigens, ik heb daar lange gesprekken over gehad, met topmensen van Jetair. Zij probeerden mij toen te overtuigen dat ik echt niet zonder hen zou kunnen. Mijn antwoord was: daar
ben ik nog niet zo zeker van. Ik denk dat zij trouwens ook te laat gereageerd hebben. Zij
hebben ook veel te lang vast gehangen aan rigide structuren, zoals verplichte vertrek- en

Daarom, Jan,
zeg ik met zoveel
zekerheid dat
wat mij betreft
het “klassieke
reisbureau” niet
meer bestaat.
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retourdata. Voor mij was het al lang duidelijk: ik moest hierin een duidelijke lijn kiezen, als ik
mijn bedrijf verder zou willen uitbouwen volgens mijn eigen visie en plannen.”
Ik luister, gefascineerd. Hier zit een reisagente voor mij, die in heel duidelijke, begrijpbare
termen uitlegt hoe zij feilloos de veranderingen in de markt aanvoelde, en hoe zij vervolgens
de nodige ingrijpende beslissingen nam om haar bedrijf in de juiste richting te sturen. Ik
denk bij mezelf: vrouwelijke intuïtie? Maar daar doe ik Brigitte onrecht mee aan. Dit is puur,
onversneden ondernemerschap.
“Daarom, Jan, zeg ik met zoveel zekerheid dat wat mij betreft het “klassieke reisbureau” niet
meer bestaat. En ik weet het: iedereen is op zoek naar oplossingen. Maar ik vind: je moet
drastisch het roer omgooien. Weet je dat ik zelden nog BTN gebruik? Ik vind de oplossingen
voor mijn klanten bij de niche tour operators, bij Gateway, noem maar op. Als ik voor mijn
klant een Amerika reis uitstippel via Euram en ik stuur hem het roadbook, dan krijg ik negen

INTERVIEW

op tien een telefoontje: “Brigitte , het ziet er weer fantas-

“Ik geef toe: het is niet gemakkelijk, want hoe zorg je ervoor

tisch uit!”. Kijk, op dat moment is die reis misschien nog

dat een jonge, relatief onervaren medewerker zo snel mo-

niet geboekt, maar ik wéét dat die klant al bezig is met de

gelijk productkennis, psychologisch inzicht, commerciële

beleving. Die klant is op dat moment al gelukkig. (Slaat de

feeling en technische kennis opdoet? Uiteraard moet elke

handen in de lucht) Pas op, dat is hard werken, hoor. Dat

ondernemer hier zijn eigen plan kunnen trekken. Maar

is veel harder werken dan “boekjesverkoop”. Het vraagt

dit vind ik nu net iets, waar we als sector onze tanden in

ook een stevige dosis psychologisch doorzicht. Maar ik

zouden moeten zetten, zie!”

ben ervan overtuigd: wie op deze manier werkt, heeft nog
veel toekomst. (Onderbreekt mijn volgende vraag) Sta me

Van het reiskantoor gaan we naar de wereld. Ik merk op

toe, Jan: mede omdat we hier in België een enorme rijkdom

dat de wereld groter is geworden, maar tegelijk ook klei-

aan goede niche tour operators hebben. Dat mag ook wel

ner: vele van de klassieke of zelfs mythische bestemmin-

eens onderlijnd worden! Ik vergelijk het soms met ons

gen zijn al lang niet meer de “typische, sfeervolle plekken”

restaurant aanbod: heel veel kleinere restauranthouders

van weleer. De modernisering rukt op, aantrekkelijke

bieden hier in België een fantastische keuken aan. Wel, in

oorden worden ware toeristenvallen. Een bedreiging,

de reissector is dat net hetzelfde.”

maar wellicht ook een kans voor de echte professional?

OK, duidelijk. Jij hebt je weg gekozen. Waar liggen dan de
obstakels, Brigitte?

“Precies! Ik kom al 30 jaar in Indonesië, maar de laatste
keer dat ik daar was, stelde ik me echt de vraag: wat nu?
Want ik besefte dat ik bepaalde “klassiekers” niet meer

“Ik heb één woord voor jou, Jan: de jongeren. Die moeten

met dezelfde argumenten bij hetzelfde type klanten kan

we kunnen bereiken. Ik heb door de jaren heen –ik ben in

aanraden als vroeger. Ik moet dus op zoek naar andere

1978 begonnen, moet je weten – een vast cliënteel opge-

mogelijkheden. Niet eenvoudig, maar dat is het ‘m nu

bouwd. Ik ken de grootouders, de ouders, de kinderen, de

juist: hier liggen de kansen voor het grijpen! Want je moet

kleinkinderen. Maar weet je wat ik enkele jaren geleden

niet denken dat een website tot een dergelijk inzicht

opgemerkt heb? Die laatste generatie –zeg maar de 18 tot

zal komen: die blijft de klassieke mogelijkheden en de

23 jarigen van vandaag- die willen helemaal niet naar een

klassieke alternatieven opgeven. Ik zeg het je: productken-

reisbureau komen. Sterker nog: soms worden ze door hun

nis, nieuwsgierigheid, psychologisch inzicht: dat zijn onze

ouders “naar Brigitte” gestuurd, maar dan geven ze na een

troeven. “

tijdje toe dat ze zich daar bijna voor schamen! Hun vrienden lachen hen uit met hun “ouderwetse gewoontes”! Dàt,

“Opgelet, dat betekent ook dat we onze verantwoordelijk-

mijn beste Jan, is de grote uitdaging van vandaag. Dààr

heid moeten durven nemen. Neem nu Egypte. Ik begrijp

moeten alle inspanningen –ook van beroepsverenigingen-

de tour operators en de hoteliers, die vliegtuigen en de

naartoe gaan! “

bedden kunnen niet leeg blijven. Dus zakt de prijs. En
toch verkopen wij op kantoor momenteel Egypte niet. En

Bam, weer een rake opmerking. Deze vrouw heeft visie, en

weet je waarom niet? Omdat je soms ook de klant moet

kan die duidelijk verwoorden. Brigitte gaat onverstoor-

opvoeden.”

baar verder:
Ik kijk Brigitte met enig argwaan aan. Wat? Die geëman“En, laten we even heel duidelijk zijn: dat heeft niets met

cipeerde, goed geïnformeerde consument van vandaag

prijs te maken! (ondeugend lachend) Ze zouden in deze

opvoeden? Dat klinkt als vloeken in de marketing kerk,

sector soms zelfs hun onderbroek weggeven, Jan! Terwijl

toch?

de consument daar niet op zit te wachten, weet je dat?
Ook die jongelui van 18 tot 23 niet! Wij, als professionele

“Nee, helemaal niet Jan. Want op een gegeven moment wor-

reisagent, kunnen die mensen een leuke reis voorstellen,

den de mensen verblind door de prijs. (Imiteert perfect een

ook voor een gelimiteerd budget. Een reis waarbij rekening

gretige klant) “Wat? Een vijf sterren all inclusive resort

wordt gehouden met hun verwachtingen. Maar vandaag

voor zo’n prijs?” En … hop, ineens vergeten ze de berichten

dénkt die leeftijdscategorie zelfs niet aan ons! En daar wil

op het nieuws, en ineens vergeten ze de onzekere situatie.

ik werk van maken. “

Ze zien alleen nog maar die ongelofelijke, aantrekkelijke

De volgende vraag is uiteraard even vanzelfsprekend als

te beschermen. Dat heet: verantwoordelijkheid nemen. Je

voor de hand liggend: hoe wil je daar dan werk van maken,

moet verstandig met je klant omgaan. “

prijs. En dan moet je soms durven de klant tegen zichzelf

beste Brigitte?
Ik maak bij mezelf de bedenking dat deze slimme, professi“Wel, ik denk dat een eerste vereiste is: jonge mensen te

onele en welbespraakte dame een stevige aanwinst zou

werk stellen in onze kantoren, die een hedendaagse kijk

zijn voor het bestuur van eender welke samenwerkings-

op het leven en de communicatiegewoontes koppelen aan

vennootschap of beroepsvereniging. Tegelijkertijd weet

een stevige product know how. Dat is snel uitgesproken,

ik dat Brigitte al verschillende voorstellen heeft gehad,

maar o zo moeilijk om te realiseren. “

maar dat ze iedereen elke keer vriendelijk de deur heeft
gewezen. Eén vraag: waarom?

Bam, weer raak. De reissector heeft in de doelgroep van
“jonge mensen” dus twee uitdagingen: ze bereiken als
potentiële klant, en ze inschakelen als volwaardige professional. Eerlijk: zo scherp had ik het zelf nog niet ingezien.

“Omdat ik daar niet in pas, Jan. Ik wil vooruit, maar ik wil
tegelijk mijn eigen weg bewandelen. Dat is voor mij heel
belangrijk. Kijk, een heel concreet voorbeeld. Ik kreeg in
het verleden van die verenigingen de mogelijkheid om
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“Ik ken perfect mijn omzet bij de twee grote tour operators. Ik
weet dat die verder zal dalen. Dat proces is onomkeerbaar.
En je weet: in het leven is er geen weg terug. Er is alleen maar
een weg vooruit. Wel, ik ben die weg vooruit aan het bewandelen. Eigenzinnig, maar wel in volle vrijheid.”
Bon, maar stel dat er nu iemand zou komen aankloppen met
een stevige zak geld? Ook hier is het antwoord duidelijk, en
vooral: genuanceerd.
“Jij weet dat ik zulke aanbiedingen in het verleden al gekregen
heb. Ik ben vandaag heel blij dat ik ze telkens afgewezen heb.
Ik zou misschien wat meer euro’s op de bank gehad hebben,
maar wie zegt me dat ik gelukkiger zou zijn? Ik ben zeker van
niet. Ik wil kunnen verder doen, verder die weg bewandelen.
(Brigitte kijkt me weer scherp aan) Maar opgelet. Als er zich
een jonge persoon zou aanmelden, met de nodige kwaliteiten
en de nodige visie, dan is het een ander verhaal. “
meer commissie te verdienen door bij hen aan te sluiten. Wel,

Welke kwaliteiten zou die “jonge persoon” dan moeten

die extra commissie, die wil ik zelf verdienen. Weet je trou-

hebben, beste Brigitte?

wens dat ik van vele niche tour operators netto prijzen krijg?”
“Talenkennis. Sociaal vaardig. Weten van aanpakken. SlagvaarIk sta paf. Netto prijzen. Heb ik het goed begrepen, Brigitte?

dig. En vooral: gewoon, een leuke persoon zijn die communi-

Die tour operators geven jou een prijs, en laten je vervolgens

catief en open in het leven staat. That’s it, weet je: daar kom

je winstmarge zelf bepalen? Hier wil ik absoluut meer van

je een heel eind mee. Zeker weten!”

weten. Die TO’s maken dus een uitzondering voor Brigitte
Verdonck van Reizen De Permentier?

Op dit moment in het gesprek kan ik niet anders dan Brigitte
één van mijn stokpaardjes voor te leggen: ik voel sinds een

“Absoluut. Want ik wil in mijn kantoor mijn winstmarge
kunnen bepalen. Ik wil afhankelijk van de klant mijn marge

paar jaar dat er een dynamische onderstroom in de sector op
gang is gekomen. Mensen die positief naar de toekomst kij-

kunnen aanpassen. Naar boven of naar beneden. Het is toch

ken, die inderdaad beseffen: er is geen weg terug, er is enkel

logisch dat ik voor een dossier waar ik twee volle dagen werk

een weg vooruit. Wat denkt Brigitte hierover?

aan heb, meer aanreken dan voor een boeking die in een
uurtje volledig rond is? Wel, ik wil niet elke keer bij een groepering moeten gaan aankloppen of ze akkoord zijn met deze

“Ja, en dat is heel terecht. Uit noodzaak, uit eigenbelang soms:
maar er staan inderdaad mensen op. Maar opgelet: er is in

of gene afwijking van de centraal onderhandelde akkoorden.

het verleden veel schade aangericht. Die moet eerst hersteld

Ik ben dus bij verschillende TO’s gaan aankloppen, om hen

worden. En dat kan, weer opnieuw, alleen door open commu-

mijn standpunt duidelijk te maken. En ik moet zeggen: de

nicatie. Wij moeten met z’n allen niet vechten voor (dezelfde)

meeste niche TO’s hebben hier absoluut geen probleem mee.

klant, maar vechten voor onze job. Als ik een aanvraag doe bij

Integendeel!”

een niche TO, dan eis ik, als hij dezelfde aanvraag ook van een
andere bron heeft, dat hij mij daarover informeert. Want dan

“Er is ook een andere reden waarom ik nooit bij groeperingen
of samenwerkingsverbanden heb aangesloten. Daar zitten

speel ik niet meer mee. Ik ga het gevecht niet aan voor die
klant. Ik weiger een mini prijzenoorlogje te spelen. “

vaak super goede en gemotiveerde mensen bij. Zeker weten.
Maar ik kan alleen maar constateren dat die kleine groep een

“Niet vechten om de klant, maar vechten voor onze job” – dat

grote ballast achter zich aan sleept. (Fel) Twee derde van hun

vind ik een mooie afsluiter van een boeiend gesprek. Het

leden zijn bangeriken, die denken dat ze kunnen schuilen

laatste woord is onvermijdelijk voor Brigitte.

onder een grote paraplu. Wel, Jan, ze vergissen zich. Ik weet
wat er zit aan te komen, en ik denk dat het onvermijdelijk

“Vertrouwen, daar gaat het om. En wij hebben in de reissec-

is: er komt een moment aan dat de twee grote TO’s stoppen

tor veel vertrouwen terug te winnen. Vertrouwen tussen

met de samenwerking met reisagenten. En pas op: ik heb daar

reisagent en tour operators, maar ook het vertrouwen van de

zelfs begrip voor. Ik denk niet dat ze in hun positie op termijn

klant. “

veel keuze hebben. “
“Onder professionals”
Het valt mij op hoe Brigitte dit onderwerp haarfijn uitlegt,
zonder enige rancune of negatieve emotie. Deze dame heeft

Brigitte en Jan hadden een gesprek van ruim drie kwartier.

de situatie geanalyseerd en is op basis van een reflectieproces

De video van het integrale gesprek vind je terug op

tot heldere conclusies gekomen. Zoveel is duidelijk.

www.travel360.be
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Beste reisagent, beste -partner,
Ik werk nu al vele jaren, samen met Simon, voor RIU Hotels & Resorts. Wij hebben samen met velen
onder jullie het bedrijf zien groeien en bloeien, vanuit de Balearen en de Canarias naar de Caraïben en
vervolgens naar alle hoeken van de wereld.
Iedereen kent ondertussen het verhaal de start van het bedrijf met Riu San Francisco in Playa de Palma,
in 1953. Wist je dat één van de eerste klanten van dit hotel een Duits reisagentschap was, Dr Tigges?
Vandaag kent iedereen dat bedrijf als … TUI!
De Belgische reisagenten weten als geen ander dat RIU steeds op de eerste rij staat als het gaat om innovatieve projecten, nieuwe
formules en renovaties. Wat er echter vandaag binnen RIU gebeurt, is nooit gezien. Op alle fronten is er bedrijvigheid, overal wordt
aan de weg getimmerd. Met maar één doel: op een perfecte manier blijven tegemoet te komen aan de steeds veranderende eisen en
verlangens van de klant.

Nieuwe hotelformules
RIU was een voorloper met het Adults Only concept, dat trouwens dadelijk succes had
op de Belgische markt. Maar ook het aanbod voor gezinnen met kinderen in alle mogelijke
leeftijdscategorieën werd uitgebreid, denk maar aan het populaire RIU4U concept met
activiteiten en animatie voor jongeren van 13 tot 17 jaar.
In 2010 opende met Riu Plaza in Panama het eerste RIU cityhotel. Ook dit is een succesconcept: het voormalige Riu Florida Beach werd getransformeerd tot Riu Plaza Miami
Beach, en dit jaar opent Riu Plaza New York Times Square.

Nieuwe bestemmingen
RIU heeft steeds een belangrijke rol gespeeld bij het op de kaart zetten van bestemmingen op
de Belgische markt. Succesvolle projecten in Bulgarije, de Dominikaanse Republiek, Marokko
en de Kaapverdische Eilanden zijn daar een goed voorbeeld van. Nu is Mauritius aan de
beurt, waar we in één klap drie hotels openen: Riu Le Morne (als adults only), Riu Creole
(klassiek) en Riu Coral (voor families). De opening van deze drie hotels bewijst hoezeer RIU
vertrouwen heeft in Mauritius als topbestemming. Maar dat is lang niet alles: ik kan je bijvoorbeeld nu al verklappen dat we in de zomer van 2016 een hotel openen in Sri Lanka!

Riu Le Morne, M

auritius

Riu Palace

St. Martin

Renovaties, vernieuwingen, moderniseringen...
RIU heeft altijd veel geïnvesteerd in renovatie van zijn hotels. Nu is er echter gekozen voor een
heuse moderniseringsgolf. Hotels worden compleet verbouwd, waarbij gekozen wordt voor een
nieuwe stijl: fris, modern maar tegelijk ook luxueus. Hierbij kiest RIU resoluut voor verjonging,
met het oog op een nieuwe generatie van vakantiegangers.
Vorig jaar heropende Riu Palace Meloneras als modern, volledig vernieuwd vijf sterren hotel.
Dit jaar voltooien we de verbouwing en vernieuwing van Riu Palace Tenerife en Riu Arecas,
waarbij dit laatste als Adults Only heropent. Op Mallorca heropent Riu Bravo einde maart,
gevolgd door ClubHotel Riu Tikida Dunas In Agadir in April! Ondertussen wordt er ook in
de Caraïben druk geïnvesteerd, en wordt in Tunesië het Riu Palace Green Park volledig van de
grond heropgebouwd tot een splinternieuw 5 vijf sterren hotel, de trots van Port El Kantaoui!

Riu Palace Tenerif

e

Eén belangrijke constante: de keuze voor de reisagent
RIU is altijd een loyale partner van de reisagent geweest. Je kan zonder meer stellen
dat de reisagent en RIU samen groot geworden zijn. Jullie behoren tot het hart van
RIU. Ik ben dan ook erg blij met het jarenlange succes van RIU PartnerClub, het
meest geapprecieerde incentive programma voor reisagenten op de Belgische markt.
Het is dan ook mede dank zij jou dat wij weer zicht hebben op een uiterst succesvol
2015, vol groei, innovatie en vernieuwing!
Warme groet,

Peter
TRAVEL360° / FEBRUARI/MAART 2015
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360° TRENDS
VOOR 2015
“MICE”

Welke zijn de trends waar elke Meetings, Incentives,
Congress & Events specialist zich in 2015 zeker rekening
mee moet houden? Welke sector- en klanten evoluties
moet je in je productengamma, je communicatie-inhoud
en je marketing strategie verwerken? Wij luisterden
naar experts, keken rond op congressen en beurzen en
puurden voor jou de volgende lijst van super trends uit.
Informele leermomenten, informele contactmomenten.

De MICE sector verlaat de formele en de “classroom structuur” meetings en
presentaties, en gaat op zoek naar een maximum aantal informele leermomenten
tijdens een trip. De “break out” momenten worden belangrijker dan de plenumsessies. Dit gaat gepaard met een grotere aandacht voor participatie van de
deelnemers, en voor uitwisseling van kennis en ervaringen.

Kortere trips, boutique bestemmingen, midscale accommodatie.

De MICE klanten hebben geleerd uit de crisisjaren: opulent spending gedrag wordt
vermeden waar mogelijk. Trips en meetings vinden plaats in kleinere maar trendy
bestemmingen en steden, en er wordt meer en meer gekozen voor minder dure
maar wel karaktervolle accommodatie.

Hybride en semi-virtuele meetings en congressen.

Aan het begin van de eeuwwisseling, bij de doorbraak van internet-gebaseerde
technologie, werd vaak het einde van de “live” meetings en congressen
voorspeld. Ten onrechte: mensen hebben behoefte aan fysieke vergaderingen en
evenementen. Wel is er een duidelijke trend naar hybride meetings, met virtueel
aanwezige key note speakers en met participatie van groepen van collega’s op
afstand.

Het belang van veiligheid en security, zowel voor personen als voor data.

Met name in de MICE sector hechten klanten –logisch, gezien de recente
dramatische gebeurtenissen- meer en meer belang aan duidelijke security en
beveiliging, zowel tijdens de reis als tijdens het event. Organisators moeten
dit steeds vaker standaard in hun offertes voorzien. Overigens: het gaat om de
fysieke veiligheid van de participanten, maar ook om de bescherming van data en
informatie.

Integratie van social media voor, tijdens en na het event.

Bedrijven willen het maximum uit hun MICE investeringen halen. Een event
moet op voorhand beginnen te leven binnen een bedrijf of een sector. Tijdens het
congres of de conferentie moet participatie van thuisblijvende collega’s, klanten
en influentials mogelijk zijn. Social Media spelen hier een belangrijke rol. Steeds
meer wordt van MICE-organisators verwacht dat ze dit luik ook actief organiseren.
Waarbij de data security uiteraard steeds een uitdaging blijft.
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Geef uw klanten een
veilig gevoel mee op reis.
Adviseer Family personen & voertuig*
bij elke autovakantie.

Bescherm uw klanten alsof het uw eigen kinderen
zijn. Met een familieformule personen & voertuig
van Touring is het hele gezin en de auto gedekt
tijdens de vakantie. Met een onbeperkte terugbetaling van medische en repatriëringskosten, en
een vervangwagen tot 15 dagen in Europa.
Meer info op 02 286 31 38 en via
adm.sales@touring.be.

advertentie

* De personenbijstand wordt gedekt door ATV n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, ING BE69 6300 1222 3978 BBRUBEBB, verzekeringsonderneming
toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), erkend door de NBB onder het nummer 1015 om verzekeringsoperaties uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 18. De bijstand aan uw voertuig wordt
uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0403.471.597 Brussel, CBC BE55 1910 4222 2244 CREGBEBB, FSMA nr.
011210 cA en/of door de andere automobielclubs, leden van het internationale F.I.A. netwerk. De beschrijving van de garanties is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden en is slechts een beperkte weergave van onze
producten en diensten. Voor meer inlichtingen, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden op onze website www.touring.be of op eenvoudige aanvraag via de telefoon.
TRAVEL360° / FEBRUARI/MAART 2015
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DENKEN ALS EEN RETAILER

DE 5 GOUDEN REGELS
VAN RETAIL
In dit nummer van Travel369° vindt u, zoals steeds, diepgaande analyses over diverse onderwerpen. Van pagina 29 hiernaast tot en met pagina 38 gaan wij dieper in op de mogelijkheden voor
airlines – en bij uitbreiding alle andere spelers in de reisindustrie – om te denken als een retailer,
als een winkelier. Eén tip: voordat u in dit artikel duikt, lees even deze pagina.
Want elke strategie in retail is gebaseerd op 5 basis regels.

Of u nu verkoopt via een reisbureau, via een website, aan huis bij de
klant of via een call center: dit zijn de 5 basisregels die u nooit mag
overtreden. Wie deze regels niet of fout toepast, wordt vroeg of
laat afgestraft. Door de consument. Dit zijn de 5 “basics of retail”:

5.

1.

Zorg ervoor dat ze
gemakkelijk uw winkel
of website kunnen
verlaten.

Zorg dat uw klanten
gemakkelijk toegang
hebben tot uw winkel,
website of call center.

Easy to get
out
4.
Zorg ervoor dat uw
klanten gemakkelijk
kunnen betalen.

Easy to
get in

THE 5
BASICS OF
RETAIL

Help them
pay

At a fair
price
3.
Vraag een eerlijke prijs
voor uw producten en
diensten.
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Easy to
find what
want
2.
Zorg ervoor dat uw
klanten gemakkelijk
vinden wat ze willen.

DENKEN ALS EEN RETAILER

DENKEN ALS EEN
RETAILER IN DE
REISSECTOR
De case van de luchtvaartmaatschappijen
“Om echt succesvol te zijn, moeten luchtvaartmaatschappijen beginnen te denken als retailers. Ze moeten
stoppen met stoelen te verkopen, en zich positioneren als een aanbieder van verschillende travel diensten.
Voor de consument moeten de verschillende diensten, aangeboden door de airline, een belangrijke rol spelen
in zijn reiservaring. ” – Julia Sattel Senior Vice President Airline IT, Amadeus

De consument predikt de revolutie in retail land!
Er is een revolutie bezig in het aankoopgedrag van de consument. Deze
revolutie beïnvloedt de manier waarop de consument zich informeert,
selecteert en uiteindelijk de aankoop doet. Wij schreven in dit magazine al
uitgebreid over fenomenen als “showrooming” –kijken en vergelijken in de
winkel en vervolgens rustig thuis achter de PC tot aankoop over gaan- en
over de verleidingstechnieken van partijen als booking.com. Vandaag staan
we stil bij de technieken die in de professionele retail steeds vaker en met
meer en meer succes worden toegepast: de merchandising technieken.
Airlines overal ter wereld hebben de kracht van merchandising technieken
begrepen, en gebruiken de beschikbare schat aan consumenteninformatie
om deze technieken succesvol toe te passen.

Directe aanleiding voor dit artikel is een studie, die Frost & Sullivan
heeft uitgevoerd in opdracht van Amadeus. De studie onderzoekt welke
merchandising technieken de luchtvaartmaatschappijen gebruiken, om de
consument te overtuigen om niet alleen seats aan te kopen, maar ook een
zo groot mogelijk gamma aan aanvullende producten. Travel360° kreeg
de toelating om de studie te gebruiken, te interpreteren en als basis te
gebruiken voor een artikel met inzicht, tips en advies voor de hele sector.
Wij gingen graag op het aanbod in, omdat het de kans biedt om één van
de basisprincipes van Travel360° in de praktijk te brengen: samenwerken,
kennis verspreiden, sector breed denken, innovatieve initiatieven delen en
alle spelers in de sector helpen om zich aan te passen aan deze krankzinnige, snel evoluerende wereld.
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1. Denken als een retailer:
Airline merchandising

“Merchandising is
about providing
the right product
and service to the
traveller, delivered
through the right
channel, and at
the right time, in a
way that is visually
attractive and easy
to understand”
Julia Sattel – Vice President,
Airline IT Amadeus

De uitdagingen voor elke airline ter wereld
Het runnen van een luchtvaartmaatschappij is één van de meest
moeilijke professionele uitdagingen ter wereld. Aan de ene kant is er de
mythe, de grandeur en de eeuwige jongensdroom die in vervulling gaat.
Aan de andere kant is er de kwetsbaarheid, de volatiliteit, de onbeheersbaarheid en de permanente invloed van externe, oncontroleerbare
omstandigheden.
Ondanks het feit dat steeds meer mensen vliegen, en ondanks de
sterke groeicijfers die de luchtvaartindustrie jaar na jaar kan
realiseren, hebben airlines het al decennia moeilijk om
de grote vraag op de markt, ook in solide, structurele
winstcijfers om te zetten. De luchtvaartmaatschappijen moeten werken tegen een achtergrond van
sterk variërende fuel kosten, stijgende loonkosten,
yield die onder druk staat door messcherpe onderlinge concurrentie. Dit geldt voor alle airlines
ter wereld, of ze nu gekozen hebben voor het lowcost model, het full service model of een hybride
business model.

30

TRAVEL360° / FEBRUARI/MAART 2015

De oplossing: méér producten verkopen aan
elke individuele consument
De oplossing ligt voor een groot deel in méér verkopen. Door de jaren
heen ontdekten de airlines hoe ze de prijs van een seat en de verschillende bijkomende diensten en producten konden ontbundelen, om dan
vervolgens de consument ertoe aan te zetten zoveel mogelijk van deze
extra services aan een bijkomende prijs te kopen. Dit liet de airlines toe
om op elk van de extra aangeboden “ancillary services” méér winstmarge
te nemen.
Wereldwijd bedraagt de omzet van deze bijkomende diensten en producten vandaag een geschatte 10 euro extra
per passagier. De luchtvaartmaatschappijen beseffen
vandaag dat ze hiermee een enorme potentiële bron
van inkomsten hebben aangeboord. Het aanbieden
van de juiste extra diensten en producten aan de
juiste consument op het juiste moment zal vroeg
of laat één van de bepalende factoren zijn in de
race naar blijvende winstgevendheid van elke
airline ter wereld.
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De sleutel: oplossingen aanbieden om
de reisbeleving te verbeteren

Het middel: merchandising technieken
uit de retail sector

Het gaat echter om véél meer dan het eenvoudige
“upsellen” van bijkomende diensten en producten om de
winstmarge op te krikken. Het gaat om een herdefiniëring
van het product, dat door de airlines wordt verkocht.
Vroeger was het – zoals steeds- eenvoudig: een luchtvaartmaatschappij verkocht een vliegtuigseat. Later werd dit
breder gedefinieerd tot “een verplaatsing van A naar B”.
Recent hebben de meeste airlines -ook de meest hardleersebegrepen dat de consument in alles vooral op zoek is naar
een ervaring.

Aan het begin van dit decennium zaten retailers overal ter
wereld met de handen in het haar. Denk niet dat jij als reisagent de enige bent met een probleem. Van elektroshops
over boekenwinkels en schoenenverkopers tot de klassieke
brillenwinkels: ze staan allemaal voor dezelfde uitdaging
als jij. Ze kreunen één voor één onder de concurrentie van
online aanbieders, en ze zijn stuk voor stuk op zoek naar de
winstmarges en rendementsdoelstellingen van weleer. Een
belangrijke sleutel in deze zoektocht zijn merchandising
technieken.

Airlines hebben begrepen dat het herpositioneren van hun
activiteit van “transport business” naar “travel experience
business” een gigantische opportuniteit inhoudt. Het biedt
kansen om de consument aan je merk te binden, maar het
biedt tegelijk ook kansen om meer omzet en meer winst
te maken per individuele klant. In het verleden hebben
airlines, maar ook reisagenten, zelden geprobeerd om beide
doelstellingen met elkaar te verzoenen: méér diensten en
producten verkopen aan elke klant (upselling) maar tegelijk
hierdoor ook de klant nog meer tevreden maken, en -dusaan klantenbinding te doen. De technieken van merchandising zijn er om deze uitdaging waar te maken.

In de afgelopen jaren hebben retailers gesofisticeerde
merchandising technieken ontwikkeld om de dubbele
doelstelling te bereiken: tevreden klanten die tegelijkertijd
méér geld besteden per aankoop. Het is erg belangrijk dat
bij de uitgangspunten, de werkmethode en de doelstellingen beide elementen voorop gesteld worden: de consument
moet voelen dat de transactie voor hem of haar waarde
inhoudt. Indien de waarde duidelijk is én als het voorstel op
het juiste moment gebeurt, zal de consument zijn geld bovenhalen – in de vaste overtuiging een goede zaak te doen.
In dat geval: mission accomplished, iedereen tevreden.
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De airlines: van product- en yield gedreven
naar consument gedreven
De luchtvaartmaatschappijen zitten middenin het overgangsproces naar
een volledige merchandising aanpak. Ze komen van ver, de airlines: in een
nog niet zo ver verleden, gebruikten de meeste luchtvaartmaatschappijen
een boetesysteem om de consument meer te doen betalen. Boetes voor
bagage-overgewicht, voor naamswijzigingen, voor trajectwijzigingen:
het waren strenge regels, die rigoureus werden toegepast. Uiteraard was
Ryanair hier gedurende jaren de kampioen. Geleidelijk aan kwamen de
airlines, en tenslotte zelfs ook Ryanair, tot het besef dat de reiziger zich
eerder uitgeperst en uitgekleed dan verzorgd en bediend voelde.

Airlines beginnen te denken als een winkelier

De maatschappijen bestudeerden de succesverhalen van grote online
en offline retailers, en kwamen tot nieuwe inzichten. Zij omarmden het
merchandising model, en stelden zich de superbelangrijke vraag : is de
aankoop van het aangeboden product vooral belangrijk voor de airline,
of voor de potentiële koper? Zij kwamen tot de ontdekking dat in vele
gevallen producten, promoties en aanbiedingen vooral het belang van de
maatschappij moest dienen. Een voor de hand liggend voorbeeld: prijzen
worden aangepast in functie van de bezetting van de vliegtuigen, niet
in functie van het reisgedrag van de klant. Dit resulteert in een voor de
consument volledig onbegrijpelijk oerwoud van uiterst lage en uiterst
hoge prijzen, die geen rekening houden met het allerbelangrijkste: de
noden van de reiziger.

Een reiziger die vliegt aan een “belachelijk lage prijs” heeft zeker een
goede deal gedaan, maar niets is zeker dat hij de volgende keer weer
voor dezelfde airline zal kiezen. Door een lage prijs aan te bieden, heeft
de airline immers maar één van de vele noden van de reiziger ingevuld.
Vandaag beschikken de luchtvaartmaatschappijen – en de andere
spelers in de reisindustrie- over informatie en gegevens van de reizigers,
die hen in staat moeten stellen om de airline-gedreven aanbiedingen
om te buigen in gepersonaliseerde consument-gedreven voorstellen, op
maat van de individuele reizigers. Op dat moment beginnen airlines te
denken als een retailer, als een succesvol verkopende winkelier. Want ze
beginnen te denken in functie van die éne persoon waar alles om draait:
de consument.
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De Net Promoter Score

Een onderzoek naar klantentevredenheid
in één vraag
In 2003 publiceerde de Amerikaan Fred Reichfield van management consultancy bedrijf Bain & Company een artikel in Harvard
Business review met de titel : “One Number You Need To Grow”.
Dit artikel introduceerde het begrip Net Promotor Score, dat ondertussen wordt gebruikt door grote retailers over heel de wereld
om hun klantentevredenheid te meten en om een consument-gefocuste strategie uit te bouwen.

Naar gelang de score die gegeven wordt op deze vraag, onder-

De NPS peilt bij de respondent in welke mate hij een bepaald
bedrijf, merk, product of dienst aan een andere persoon zou aanbevelen. De achterliggende gedachte is even helder als aannemelijk: als je graag een bepaald product koopt en gebruikt, is de kans
groot dat je die goede ervaring zou willen delen met anderen.
De Net Promoter Score is gebaseerd op het antwoord op één
vraag: “In welke mate zou u bedrijf/merk/product X aanbevelen bij
vrienden, collega’s of familie?” Hierop kan een antwoord gegeven
worden op een schaal van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer
waarschijnlijk).

Passief
Tevredenen

Criticasters

Promoters

scheidt men drie categorieën van consumenten:
Promoters
= consumenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben
Passief Tevredenen
= consumenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Criticasters
= consumenten die een score tussen 0 en 6 gegeven hebben
Net Promoter Score

=

% Promoters

-

% Criticasters

De Net Promotor score wordt dan berekend als het verschil tussen
het percentage Promotors en het percentage Criticasters. De NPS
wordt als een absoluut getal uitgedrukt, dat zich ergens tussen de
-100 en de +100 situeert. Een NPS van meer dan nul wordt over het
algemeen als goed beschouwd.
Bedrijven als Apple, Amazon en ook SouthWest Airlines behaalden
in 2014 bij neutraal onderzoek een NPS van meer dan zeventig. US
Airways en Motel 6 scoorden in datzelfde onderzoek negatief.
De Net Promoter Score is een keiharde benchmark, net omdat het
bedrijven verplicht om te focussen op een ijzersterke klantgerichte attitude, wat moet resulteren in een hoog aantal “Promotors”
onde de klanten. Promotors zijn merkentrouw en loyaal. Het zijn
de beste ambassadeurs die een bedrijf zich kan wensen. Maar die
moet je verdienen, elke dag opnieuw.
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2. Het belang van de customer journey
60%
1. When booking flights
2. Before the flight (48 When
checking in
3. At the airport-after check-in
4. When checking in

50%
40%
30%

5. If waiting due to delay
6. On board the outbound flight

20%

7. On board the inbound flight
8. At arrivals once landed
9. Back at home and considering next trip

10%
0%
1

De drie magische momenten in de customer
journey
De aankoop en de consumptie van reizen is een gecompliceerd proces.
Er is meestal veel tijd tussen de aankoop –het moment van boeking- en
het einde van de consumptie – het moment van terugkeer. Tussen deze
twee momenten ligt er een wereld van opportuniteiten om de consument
extra informatie, aanbiedingen en mogelijkheden te geven om zijn trip
aangenamer en rijker te maken.
Timing is hierbij cruciaal. Uit het onderzoek van Frost & Sullivan blijkt dat
er drie “magische momenten” zijn, wanneer de reiziger het meest open
staat voor extra aanbiedingen: bij boeking, 48 uur voor vertrek en vlak na
de thuiskomst, na de trip.

2

3

4

5

6

7

8

Het beste moment is uiteraard wanneer de reiziger de boeking vastlegt.
Op dat moment is de consument in een “aankoopmood”, en denk hij of
zij meer dan waarschijnlijk na over de verschillende aspecten van de trip.
Interessante extra aanbiedingen zoals hotels, extra reisverzekering en
huurwagens worden op dat moment met grote belangstelling bekeken en
geëvalueerd.
Een tweede belangrijk moment wordt in de reisindustrie vaak niet
gebruikt. Gemiddeld twee dagen voor vertrek zijn de reizigers bijzonder
ontvankelijk voor zaken als luchthaven vervoer of parking, transfers,
bagage en andere logistieke aspecten van hun trip.
Maar liefst een vierde van alle reizigers staan open om aanbiedingen te
krijgen net na terugkeer, in de dagen volgend op hun thuiskomst. De trip
is dan nog erg levend in hun herinnering, en vooral na een goede ervaring
zal de consument open staan om nieuwe reismogelijkheden te vernemen.
De mobiele revolutie biedt ongekende mogelijkheden om op het juiste
moment met de consument in contact te komen. Als je rekening houdt
met de momenten in de “customer journey” dat de reiziger het meest
open staat voor extra aanbiedingen, kan je bijkomende omzet genereren,
die door de consument gepercipieerd wordt als extra service. Bingo!
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3. Merchandising technieken: het belang van het
juiste voorstel naar de reiziger!
Het belang van het juiste voorstel
Even belangrijk als timing, is het gebruik van de juiste technieken en het
juiste voorstel om de consument te overtuigen van de waarde van je aanbod.
Uit het onderzoek nemen we drie merchandising technieken: het aanbieden
van extra service in één of meerdere pakketten met een pakketprijs, het
aanbieden van volledig gepersonaliseerde pakketten, en de mogelijkheid om
voor een vorm van abonnement te kiezen.

Techniek

Pakketten met extra

Belang voor
Reiziger

Belang voor
airline

50%

98%

22%

83%

28%

62%

services
Tailormade gepersonaliseerde pakketten
Abonnementsformule

Pakketten met gebundelde extra services: creëer
duidelijkheid!
Reizigers staan over het algemeen het meeste open voor duidelijke pakketten met een aantal extra services, die dan in hun geheel kunnen aangekocht
worden voor een gereduceerde prijs. Het is belangrijk dat de consument
duidelijk begrijpt wat de inhoud van het pakket is, en wat het voor hem
of haar betekent. Onderstaande pakketten hebben telkens een specifieke
doelstelling, die helder is voor de reiziger. Conclusie: je wéét wat je koopt, en
je wéét waarom je het koopt.
Beide pakketten dekken een verschillende lading, en zijn duidelijk voor de
reiziger.

Pakket 1:

Pakket 2:

snelheid & privilege

comfort & luxe

Fast lane privilige

Lounge toegang

Priority boarding

Premiummaaltijd

Rechtstreekse luchtha-

Wellness ticket op

ventransfer

bestemming

100% gepersonaliseerde pakketten: gebruik
alle beschikbare klantengegevens!

Abonnementsformules: een aanbod voor
klanten met vaste reisgewoontes!

De beschikbaarheid van meer en meer klantengegevens, geeft airlines de
mogelijkheid –al dan niet in samenwerking met andere partners zoals hotels, autoverhuurbedrijven of restaurants – om volledig gepersonaliseerde
pakketten te ontwikkelen, rekening houdend met gekende of veronderstelde voorkeuren van de reiziger.

Een merchandising techniek die vooral fideliseringsmogelijkheden biedt
voor airlines, is het aanbieden van abonnementen volgens het reisprofiel
van individuele klanten. Een goed voorbeeld zijn de talrijke Belgen en Nederlanders die een huis in Spanje bezitten. Velen onder hen reizen tot tien
keer per jaar naar Spanje, en vergelijken telkens de beste aanbiedingen
van verschillende luchtvaartmaatschappijen. Een abonnementsformule
zou voor deze reizigers een ideale combinatie van korting en extra service
kunnen bieden, waardoor de airline verzekerd zou zijn van hun volledige
jaaromzet. Deze merchandising techniek zal nauwelijks de omzet per
klant verhogen, maar biedt wel mogelijkheden om –vooral in laag seizoenvolume te genereren.

In de luchtvaart en in vele andere segmenten van de reisindustrie staat
de gepersonaliseerde aanpak nog maar aan het begin van een wereld van
onbegrensde mogelijkheden. De gecombineerde gegevens uit aankoopgedrag, social media, clicks en locatie-gebaseerde data zullen in de toekomst
de airlines toelaten om aan vrijwel elke passagier een volledig gepersonaliseerd upselling voorstel te doen. Specialisten verwachten dat dit voor de
luchtvaartmaatschappijen tot gemiddeld 35 euro extra omzet per klant
kan genereren.

Uiteraard is het hier ook erg belangrijk om het juiste abonnement aan de
juiste klant aan te bieden. Het voordeel voor de klant moet kristalhelder
zijn, en het voordeel voor de airline moet duidelijk en becijferbaar zijn.
Een abonnement voor het fitness centrum is interessant als je twee keer
per week naar de fitness gaat. Als je maar één keer per maand gaat, is het
interessanter voor jou én voor het fitness centrum om te kiezen voor een
andere formule.

TRAVEL360° / FEBRUARI/MAART 2015

35

DENKEN ALS EEN RETAILER

4. Merchandising technieken: het belang van het
juiste kanaal om de reiziger te bereiken!
Langs welke kanaal bereik je de klant met een minimum aan irritatie en
een maximum aan effect? De studie van Frost & Sullivan in opdracht van
Amadeus toont aan dat 51% van de reizigers stellen dat ze enkel willen
gecontacteerd worden als ze de specifieke toelating hebben gegeven.
16% van de reizigers wil helemaal niet benaderd worden door de airline of
andere spelers. Naast de juiste timing en het juiste aanbod, is dus ook de
juiste keuze van het communicatiekanaal van groot belang.

Werk aan je website. Elke dag.
De hoeksteen van elke merchandising strategie is “user interface optimalisatie”. In menselijke bewoordingen is dat de voortdurende verbetering
van je website of app, naar maximale gebruiksvriendelijkheid. Zowel
airlines als touroperators als reisagenten hebben hier nog een lange weg
te gaan. De meeste websites zijn ontwikkeld vanuit de noden en de regels
van het bedrijf, niet vanuit het gezichtspunt van de klant.

Email blijft belangrijk en relevant. Maar …

Een eenvoudige, snel te gebruiken, overzichtelijke en 100% consumentgerichte website verklaart voor een belangrijk deel het succes van bedrijven
als Hipmunk, booking.com en Airbnb.

Uit de studie blijkt, dat je vandaag email nog niet mag afdoen als “yesterday’s channel”. Het belang en de relevantie van email wordt vaak in vraag
gesteld, tegenover nieuwere communicatietools zoals Twitter, Facebook
en Snapchat. Toch bevestigen 76% van de reizigers dat een relevante e
mail die rekening houdt met de context waarin de reiziger zich bevindt
hen zou kunnen aanzetten tot kopen.

Nu we volledig in het mobiele tijdperk zijn aanbeland, is het van essentieel belang dat je website niet alleen op PC maar ook op alle andere
mogelijke apparaten – waarvan smartphone en tablet voorlopig nog de
belangrijkste zijn- volledig gebruiker gericht is.

Het woord “context” is hier belangrijk. Een email waarvan de inhoud rekening houdt met de locatie (“u bent nu in Barcelona, mag ik u enkele tips
geven?), en situatie (“Nu u binnen twee dagen vertrekt naar Johannesburg
…”) zal eerder positief worden gepercipieerd dan een bazooka-mail vol
lukraak gekozen promoties.

Push berichten: een potentiële goudmijn
Push berichten worden automatisch gestuurd naar het mobiel toestel van
de ontvanger. Het kan gaan om vluchtinformatie maar ook om specifieke
promoties of aankoop opportuniteiten. Vele push berichten worden
vandaag als SMS verstuurd, maar er komen dagelijks meer en meer
gesofisticeerde mogelijkheden bij. Op dit moment verklaart 49% van de
reizigers dat push berichten hen eventueel tot aankoop zouden kunnen
doen overgaan.
De systemen achter deze push berichten verwerken steeds meer informatie, en kunnen de frequentie en de inhoud van de berichten dus steeds
beter aanpassen aan de leefwereld van de ontvanger op dat moment. De
retail sector verwacht erg veel van deze technieken, vooral als het
gecombineerd wordt met instant one-click aankoop mogelijkheden. Het is perfect mogelijk om een aanbod aan taks
free goederen door te sturen op de smartphone van
de reiziger terwijl hij door de luchthaven wandelt.
Met één klik kan de reiziger een fles Rum
of Whiskey aankopen, die dan bij de gate
afgeleverd wordt.
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5. Conclusie:
verkopen is een verhaal zonder einde
Luchtvaartmaatschappijen hebben door de jaren heen nieuwe vormen van
diensten ontwikkeld om de reiservaring van hun klanten te verbeteren.
In de afgelopen jaren van zware concurrentie, economische crisis en
rendabiliteitsdruk, hebben de airlines vele inspanningen gedaan om deze
diensten apart aan de reizigers te verkopen, met relatief succes.
Airlines hebben recent ontdekt dat ze over een enorme weelde aan
reizigersgegevens beschikken, en dat er enorm veel momenten zijn om
aan de reizigers extra diensten, producten en belevingen te verkopen. Om
dat op een optimale manier te doen, leren airlines te denken als retailers,

als winkeliers. Ze passen technieken uit de retailsector toe, en gebruiken
de mogelijkheden tot ultra-personalisatie van elk aanbod om ervoor te
kunnen zorgen dat elke reiziger zijn eigen, unieke reiservaring kan kopen.
Dit zal de airlines in staat stellen hun merkimago te verbeteren,
klantengetrouwheid terug te winnen en hun rendabiliteit gevoelig te
verhogen.

Dit artikel werd gecreëerd door Travel360° met als belangrijke inspiratie
de studie “Thinking like a retailer” – opgesteld door Frost & Sullivan in
opdracht van Amadeus. Dit artikel werd niet beïnvloed of gesponsord
door Amadeus.
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Denken als een retailer: 4 x 5 tips

5 retail tips voor elke

reisagent

niche TO

1. D
 enk aan alle opportuniteiten in de
customer journey

1. V
 ergeet niche producten, denk in
niche doelgroepen

2. G
 ebruik elk klantencontact voor
upselling

2. D
 oe nieuwe voorstellen 2 dagen na
thuiskomst klanten

3. G
 ebruik je klantenkennis om persoonlijke voorstellen te doen

3. Ontwikkel upsell pakketten

4. D
 urf pakketten met extra services
voor te stellen
(met extra marge)
5. V
 erstuur geen “one size fits all” emails

5 retail tips voor elke

cruise line
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5 retail tips voor elke

4. D
 urf producten maken voor héél
kleine doelgroepen
5. M
 aak een supereenvoudige, visueel
aantrekkelijke website

5 retail tips voor elke

autocar onderneming

1. V
 erkoop 2 dagen voor vertrek (nog)
extra services

1. C
 reëer pakketten met extra services
(met extra marge)

2. O
 ntwikkel verschillende abonnementsformules

2. V
 erkoop 2 dagen voor vertrek
upgrades

3. E
 limineer de 70% van de website die
nooit aangeklikt wordt

3. D
 urf producten maken voor héél
kleine doelgroepen

4. Gebruik actief alle beschikbare
klantendata

4. V
 erstuur tijdens de reis push-berichten met aankoop opportuniteiten

5. M
 eet permanent je Net Promoter
Score

5. M
 eet permanent je Net Promoter
Score
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WERELDWIJDE TRENDS

Je boekingen beheren
wordt nu pas echt eenvoudig.

BTN4U, het vernieuwde online boekingsplatform.
Maak het jezelf gemakkelijk met BTN4U. Het vernieuwde boekingsplatform
voor reiskantoren staat online en is gebruiksvriendelijker dan ooit. Wat je ook
moet doen (offertes opstellen, vluchten checken, accommodaties boeken), het
gaat snel en efficiënt. Multitasken? Dankzij de tabbladen behoud je maximaal
het overzicht. En nog dit: BTN4U is altijd en overal veilig consulteerbaar.
Op kantoor of op het strand? Een internetverbinding volstaat.
Geniet nu van een echt vakantiegevoel op het werk. Kijk op www.btn4u.be

FOOD FOR THOUGHT

FOOD FOR
UITSPRAKEN VAN

Wij kijken in dit magazine steeds reikhalzend uit naar de toekomst. Toch
staan we in dit nummer even stil. In maart 2013, exact twee jaar geleden,
brachten wij de eerste print-editie van Travel360° op de markt. In die periode
groeide onze online nieuwsbrief razendsnel, maar wij voelden aan dat er ook
nood is aan analytische content, aan langere artikels, aan meer diepgang.
Daarvoor is print –nog steeds- het ideale medium.
In die print nummers is er één constante geweest: een lang gesprek
tussen Jan Peeters en een markante figuur uit de reissector. Dat heeft uren

PHILIP TIMMERMANS

BOB ELSEN

100% online? Meer dan waarschijnlijk.

Groeimogelijkheden? Reken maar!

“Als je me vraagt of wij altijd enkel en alleen 100%

Sandra is al meer dan 17 jaar de Projects & Commu-

Sunweb

Joker

online zullen werken, dan kan ik alleen maar antwoor-

nication Manager van BTN. Ze kent onze nationale

den: zeg nooit nooit. Ook wij houden de evoluties in

bookingstool door en door, en begrijpt de noden van de

andere sectoren nauw in de gaten. Maar: vandaag denk

gebruiker-reisagent als geen ander. Sandra kan luiste-

ik dat voor een relatief eenvoudig product als het onze,

ren, de opmerkingen plaatsen en in 99% van de gevallen

met een vlucht, een transfer, een hotel en een stukje

de reisagent dadelijk voorthelpen. Dat doet ze tussen

reisleiding online het beste en voor de consument het

afspraken door, tijdens meetings, van thuis uit en op

gemakkelijkste kanaal is. “

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

RONNY FIERENS

de reiswereld leren kennen, en is onvoorwaardelijk door

Nieuwkomers? Welkom!

PAUL RYCKASEYS

leven heeft ze als distribution manager van Sunsnacks

De Reisspecialist

“Met de afschaffing van het reisbureaudecreet gaan er
heel wat mensen hun kans zien. De gevreesde cowboys

de microbe gebeten. In goede en kwade tijden.

Imagine Travel

100% via de reisagent? Zeker.

en malafide spelers, uiteraard, maar ook de gepassioneerde hobbyisten: denk aan wijnclubs, kusthistorici

“Onze keuze voor de reisagent als distributiekanaal was

maar ook wielerfanaten. Er gaan slechte producten bij

vanaf het begin voor de volle 100% duidelijk. Voor een

zijn maar wees maar zeker dat er ook creatieve pareltjes

puur niche product als het onze, is het internet geen

zullen opduiken. Hier hebben we als sector twee

efficiënt marketing kanaal. Wij pushen immers geen

mogelijkheden: deze nieuwkomers gaan demoniseren

producten naar de klanten, wij werken andersom: wij

en zwart maken – ik geloof nooit dat de consument

luisteren naar de klant, en gaan dan aan het werk om

dat een fijn verhaal vindt. De andere mogelijkheid is: al

voor die specifieke, unieke klant de best mogelijke reis

onze creativiteit aanboren en samenwerken om zelf te

te produceren en te verzorgen.”

komen met die nieuwe pareltjes. De tweede optie lijkt
mij de verstandigste.”
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FOOD FOR THOUGHT

THOUGHT:
COLLEGA’S MET VISIE

film materiaal opgeleverd – de interviews werden live gefilmd en staan
nog steeds online- en was op zich stof voor vele gesprekken en discussies.
Immers: onze gesprekspartners schuwden de stevige uitspraken niet.
In een snel evoluerende reissector is het wellicht goed om even stil te staan
bij enkele van die uitspraken. Want sommige waren ronduit profetisch,
andere op zijn minst markant. Vandaar dat wij gingen grasduinen in deze
interviews, en acht memorabele uitspraken voor u bij elkaar brengen. Food
for thought, no more, no less.

MICKEY CREYF

GUY GEENS

Travel Experts

Anders dan anders

Concurrentie? Uit onverwachte hoek!

De reissector? Moeilijk en complex!

“Concurrentie is onvermijdelijk en is zelfs nodig, om

“De eindklant heeft de toerismespelers vaak in een

scherp te blijven. Laat me echter een -mijns inziens- be-

houdgreep. Als ik in de voedingssector een logistiek

langrijk punt maken: ik denk dat de echte concurrentie

probleem had, dan belde ik de aankoper en legde hem

niet zal komen van de klassieke spelers. Wij moeten heel

mijn probleem én de oplossing voor. Een reiziger die

goed nadenken over wat de consument wil, want die is

niet tevreden is, zorgt al gauw voor hoog oplopende

de spelregels aan het veranderen terwijl wij aan het spe-

debatten, emotionele eisen en veel, harde druk op de

len zijn. Met Google en andere spelers als bondgenoot.”

hele organisatie. In de toerisme sector is alles volgens
mij veel moeilijker en complexer dan in vele andere

PIETER DEMUYNCK
Penta reizen

Verkopen? Eerst een lang gesprek!
“Als wij zouden proberen om al onze kennis te etaleren
op een website, dan ziet de klant door de bos de bomen
niet meer. Wij verkopen niet per website, niet per tele-

sectoren.”

PETER KEIJERS
Euram

Rendabiliteit? Claim it back!
“Aan de reisagent die vandaag op zoek is naar rendabili-

foon en niet per e mail. Als de klant informatie wenst,

teit, zeg ik: claim it back! Die historische commissieper-

dan nodigen wij hem uit op kantoor om alles uitgebreid

centages van 15% en hoger zijn vandaag ook mogelijk!

te bespreken. Daar trekken wij met plezier een uurtje

Claim it back, maar wel van de juiste persoon: de klant!

of langer voor uit. Dat is ook nodig om precies te weten

Geef service, geef het juiste advies, werk hard voor uw

wat de klant wil, en om vervolgens al onze kennis en

klant, wees dienstvaardig, maar verdorie, vraag hier

ervaring in de praktijk om te zetten.“

geld voor! Ik kan niet voor de anderen spreken, maar het
EurAm-systeem is ontwikkeld om iedereen toe te laten op
een rendabele manier te werken. Ik vraag alleen: gebruik
ons systeem voor het volle pond en vraag vervolgens het
volle pond aan je klant.”
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De succesformule
van de GAFA bedrijven
De gouden succesformule voor de reisindustrie Combineer Google, Apple, Facebook en Amazon
Vergeet alles wat je leerde op school. Gooi al je busi-

In een tijdsbestek van nauwelijks enke-

De vier GAFA bedrijven groeiden razend-

ness en management ervaring weg. Denk niet meer

le decennia hebben de GAFA bedrijven

snel, en vandaag kan je gerust stellen

aan concurrentie analyses of klassieke doelgroepen.

Google, Apple, Facebook en Amazon de

dat deze vier spelers de infrastructuur

Gooi die SWOT analyses de deur uit, annuleer die

wereld grondig door elkaar geschud.

van de wereldwijde economie bepalen.

geplande brainstormsessie met je team. Weg met

Apple is het oudste van de GAFA

De basis van hun business is techno-

dit alles. Maak tabula rasa in je hoofd, en bestudeer

bedrijven, het werd opgericht in 1976.

logie, maar hun succes wordt bepaald

het geheim van de GAFA bedrijven.

Twintig jaar daarna kwam Amazon, in

door de nieuwe, innovatieve en geniale

1994. Google is eigenlijk een piepjong

manier waarop ze hun business mana-

bedrijf, het werd opgericht in 1998.

gen en hun beslissingen nemen. Voeg

Maar de jongste spruit is Facebook: dit

daar een forse scheut lef en durf bij, in

bedrijf zag het levenslicht in 2004.

een cultuur waar falen een optie is.

OMZET: 18,1 miljard dollar

OMZET: 3,9 miljard dollar

NETTOWINST 4,8 miljard dollar

NETTOWINST 701 miljoen dollar

Stel je voor dat jouw bedrijf, of het bedrijf waar jij werkt, een

Stel je voor dat jouw bedrijf of het bedrijf waar jij werkt,

product zou hebben dat dagelijks door zowat alle consumen-

75% marktaandeel wereldwijd had in jouw sector. Niet

ten ter wereld gebruikt wordt. Stel je voor dat je een markt-

alleen gebruikt de halve planeet je product, maar je gebrui-

aandeel van 90% hebt. Wereldwijd. Google stelt informatie

kers geven je ook elke dag méér informatie over henzelf.

ter beschikking van iedereen, en verdient dagelijks miljarden

Niemand weet meer van jouw klanten, dan jij. Facebook

met advertising inkomsten.

heeft bijna anderhalf miljard actieve gebruikers, die 16%
van hun online tijd doorbrengen op Facebook.

OMZET: 74,6 miljard dollar

OMZET: 29,3 miljard dollar

NETTOWINST 18 miljard dollar

NETTOWINST 214 miljoen dollar

Stel je voor dat jouw bedrijf, of het bedrijf waar jij werkt,

Stel je voor dat jouw bedrijf of het bedrijf waar jij werkt alle

producten verkoopt waar iedereen mee wil gezien worden,

mogelijke producten verkoopt en levert aan alle mogelijke klanten

die uitstekend werken en er ook nog eens supercool uitzien.

ter wereld. Stel je voor dat wie online wat dan ook wil kopen, eerst

Het zijn dure producten, maar de consumenten die het zich

bij jou checkt, en vervolgens ook bij jou tot aankoop overgaat – en

ook maar enigszins kunnen permitteren verkiezen jouw

dat één op vijf niet alleen het product koopt dat hij zocht, maar

producten boven alle andere. Apple verkoopt computers,

ook nog een tweede of derde product koopt enkel en alleen omdat

tablets maar bezit ook een entertainment industrie die hier

jij het aanprijst. Amazon heeft een marktaandeel van 6% van alle

naadloos op draait.

online aankopen ter wereld.
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5 traditionele manieren van denken,
die de GAFA bedrijven compleet
veranderd hebben.
I have a dream…
about GAFA in the
travel industry!
Stel je voor dat jouw bedrijf of het bedrijf waar jij
werkt, een GAFA bedrijf zou zijn. Een bedrijf dat
de sterke punten van Google, Apple, Facebook
en Amazon zou combineren in één reisindustrie
speler.
Droom even mee: alle informatie is binnen de seconde beschikbaar, zodat je snel en efficiënt kan
werken, intern en met de klanten. Die klanten
kunnen op je website met een eenvoudige vraag
alles zelf opzoeken. (GAFA – Google style).
De producten die jij aan je klanten aanbiedt, zijn
uniek, trendy en worden mooi gepresenteerd.
Geen ander reisbedrijf heeft dezelfde combinatie
van product, service en sex appeal. Geen ander
bedrijf kan zulke hoge winstmarges vragen als jij,
overigens. (GAFA- Apple style).
Je klanten praten ook permanent met elkaar, ze
wisselen tips uit over de vakanties en de reizen
die ze bij jou gekocht hebben, en ze vertellen met
plezier over hun dromen, hun voorkeuren, hun
liefdes, hun teleurstellingen en hun vrienden
en kennissen. Alles wordt vanzelf opgeslagen in
jouw systeem, zodat jij aan elke klant altijd een
verrassend, persoonlijk en uniek reisvoorstel kan
doen (GAFA – Facebook style).
Kopen is in jouw bedrijf een gemakkelijk en
aangenaam proces. Je klanten kunnen met enkele
clicks hun reis uitzoeken, ze krijgen er op een aangename manier alle mogelijke extra services en
andere upselling items bij gepresenteerd, zodat
ze blij en tevreden hun credit card bovenhalen,
zelfs als het uiteindelijk bedrag hoger ligt dan
hun aanvankelijk voorop gesteld budget. Een
pakket met informatie wordt online geleverd,
een Drone brengt nog een geschenkje aan huis
voor elke bestelling boven de 3000 €. (GAFA –
Amazon style).
Het resultaat zou een ultra-performant, ultraklant vriendelijk ultra-efficiënt, ultra-productief
en ultra-winstgevend bedrijf zijn. In een sector
doe worstelt met lage marges, dure productie
en scherpe concurrentie zou het bedrijf dat met
succes de GAFA methode toepast, in een mum
van tijd een dominante speler worden.
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DE KLANT

en zo weinig mogelijk moeite moeten

Als je je aan een traditioneel bedrijf

doen om hun producten of diensten te

in de reisindustrie zou vragen “wie is

gebruiken. De aankoop van een boek

je klant” dan is de kans groot dat ze

is bij een klassiek bedrijf een zaak van

zouden antwoorden “Iedereen die bij

minstens enkele uren. Bij Amazon is het

ons een reis koopt”. Fair enough. Als je

een kwestie van minuten, zelfs secon-

aan Google, Apple, Facebook en Amazon

den. Met de gewonnen tijd kan je andere

dezelfde vraag zou stellen, dan zou het

interessante dingen doen in je leven.

antwoord waarschijnlijk zijn: “Iedereen is
een klant. Zelfs wie niets bij ons koopt.”

CORE BUSINESS

Iedereen die van de diensten van deze

Wat is jouw core business? Reizen

bedrijven gebruik maakt, kan rekenen

verkopen, wellicht. Of reisverzekerin-

op de best mogelijke klantenervaring.

gen. Of IT oplossingen. Of hotelgasten

Google investeert dagelijks miljoenen

bedienen. Ook over hun core business

om hun informatie zo rijk mogelijk te

hebben de GAFA bedrijven andere ideeën.

maken, en ter beschikking te stellen van

GAFA bedrijven zijn geobsedeerd door

iedereen. Facebook sleutelt permanent

het oplossen van de problemen van de

aan de profielmogelijkheden. Amazon wil

consument. Zij zijn niet gefocused op

permanent het grootste aanbod op de

hun producten; ze zijn gefocused op hun

planeet ter beschikking hebben, en wil

consumenten. Die focus zette Google

sneller dan wie ook bij jou thuis kunnen

ertoe aan om Google Wallet, een online

leveren. De werknemers van Apple Stores

betalingssysteem, te ontwikkelen. De-

worden permanent getraind om informa-

zelfd focus leidde naar Google Car. Apple

tie te geven, niet om te verkopen.

Watch is niet de zoveelste versie van een
smartphone: het bedrijf wil hiermee een

Bij de GAFA bedrijven staat niet de trans-

impact hebben op het dagelijkse leven

actie centraal: het gaat om aandacht.

van de consument. Apple Watch meet

DE MARKT

informatie over je gezondheid. Een be-

Traditionele bedrijven denken land per

langrijk onderdeel van de core business

je bloeddruk, en verzamelt permanent

land, markt per markt. Ze denken in

van Amazon is: ervoor zorgen dat hun

geografie, in culturen. GAFA bedrijven

klanten meer (vrije) tijd hebben. Face-

denken anders. Ze willen alle mensen

book stimuleert conversaties. Dat zijn de

op de planeet met hun merk in contact

core businesses van de GAFA bedrijven.

brengen, ze willen dat elke consument
weet welke hun producten zijn, en hoe

MANAGEMENT

ze met hen in contact moeten komen. De

GAFA bedrijven haten ouderwetse, pyra-

GAFA bedrijven willen geen monopolie op

mide-achtige hiërarchie modellen met de

marktaandeel: ze willen een monopolie

bijbehorende organigrammen. Elk van de

op de aandacht en het vertrouwen van

GAFA bedrijven heeft een heel platte hi-

elke consument. Hun doelgroep zijn de 7

ërarchische structuur. Het belangrijkste

miljard mensen die op de planeet aarde

wat je kan bereiken is “project owner-

leven, werken, en consumeren. Een be-

ship” waarbij kleine teams de totale

roemde uitspraak van Mark Zuckerberg:

eindverantwoordelijkheid nemen voor

“Producten worden pas een interessante

een project. Deze teams hebben toegang

business als ze meer dan een miljard

tot alle mogelijke informatie, en mogen

gebruikers hebben. Al de rest is niche.”

vaak zeer grote sommen geld investeren
in een goed idee, zonder dat daar telkens

TOEGEVOEGDE WAARDE

een formele goedkeuring voor nodig is.

Voor traditionele bedrijven is toegevoeg-

GAFA bedrijven investeren heel veel in

de waarde het resultaat van de omzet

technologie, in uiterst goede werkom-

min de kosten. GAFA bedrijven denken

standigheden zodat hun werknemers een

hier ook helemaal anders. Ze zetten zich-

maximale “brain time” kunnen gebruiken

zelf in de plaats van de consument, en

voor innovatie.

ze zijn er zeker van dat elk bedrijf ervoor
moet zorgen dat hun klanten tijd winnen

GAFA BEDRIJVEN

Innovatieve initiatieven
van GAFA bedrijven

Bedrijf: Google
Product: Google Car
Doel: betere mobiliteit

Bedrijf: Apple
Product: Beats
Doel: Meer muziek
beschikbaar

Bedrijf: Facebook
Product: Oculus rift
Doel: Virtuele realiteit

Bedrijf: Amazon
Product: Drones
Doel: Snelle levering

TRAVEL360° / FEBRUARI/MAART 2015

45

GAFA BEDRIJVEN

GAFA-thinking in de
reis– en hospitality industrie:
5 aandachtspunten

1–

Wees geobsedeerd door je consument. Zorg ervoor
dat je voor elk obstakel, elk probleem rond reizen
en vakantie een oplossing hebt.
2–

Wees bereikbaar. Zorg ervoor dat je consument
je altijd, overal kan bereiken, zijn mening geven,
informatie vragen, een boodschap achterlaten.
3–

Neem elke vraag, elke opmerking, elk teken van
belangstelling van de consument serieus. Ook als
hij of zij niet bij je koopt.
4–

Maak het leven van de consument eenvoudiger,
niet complexer. Breek je hoofd erover hoe je de
consument tijd kan doen winnen. Maak het je consument ultra-gemakkelijk.
5–

Focus niet op de transactie, maar op aandacht
voor de consument. De aankoop van een reis is
een bij-effect van de aandacht die jij aan de consument geeft.

Dit artikel is gedeeltelijk geïnspireerd door FABERNOVEL Gafanomics, 2014
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Interhome en de reisagent:
één sterk team!
Al sinds 50 jaar is Interhome de norm voor het verhuren van vakantiewoningen en
appartementen. Samen met de reisagent zijn we gegroeid tot de kwaliteitsaanbieder in
Europa en zelfs daarbuiten. Graag steken we de hand uit om dit partnership in België
verder te zetten en uit te bouwen. Wij zetten de troeven van de samenwerking
tussen Interhome en de Belgische reisagent even op een rijtje!
Tot uw dienst: Thibault Van Look, Commercieel Manager. Sinds Augustus
2014 is Thibault het actief aanspreekpunt van alle Interhome partners in
België.
Thibault kent uw vak: hij was zelf in een recent verleden een actief reisagent.
Hij gelooft als geen ander in de toegevoegde waarde van de reisagent!
Het callcenter van Interhome biedt u als partner 24/24, 7/7 bijstand en advies. Nummer: 02/648 99 55
U heeft een helder, gebruiksvriendelijk reservatieplatform op de partnersite
www.interhome.be/partner. Hou dit platform in de gaten, want in de nabije
toekomst wordt het nog gebruiksvriendelijker.
Interhome heeft een zeer ruim aanbod met 3 themabrochures en de recent
verschenen City brochure. Een Interhome vakantiehuis en appartement vind
je overal, mét de legendarische Interhome kwaliteitsgarantie!
De Interhome prijspolitiek is helder en transparant: dezelfde prijs voor de
hele markt, via alle kanalen. Wij houden van duidelijkheid, net als u!
De Facebookpagina voor Belgische reisagenten is een bron van wetenswaardigheden, informatie over evenementen, incentives … kortom the place
to visit voor elke reisagent. Ga snel naar de Facebook pagina “Interhome
Belgium for Travel Agents”.
Interhome organiseert speciale evenementen voor de reissecor professionals
zoals de travel rally: een combinatie van rally, excursies en verblijf in een
Interhome accommodatie. Een super ervaring!
Als reisagent krijg jij 20% korting op je persoonlijke verblijven. Een unieke
kans om met het hele gezin het Interhome aanbod te ontdekken!
Interhome ondersteunt actief de reisagentenevents, met incentives en met
–uiteraard- persoonlijke aanwezigheid

Reservatiebijstand:
 02/648 99 55

Marketing & sales:
 02/626 29 80
 marketing@interhome.be
 partnercare@interhome.be
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360° TRENDS
VOOR 2015
“BUSINESS TRAVEL”

Welke zijn de trends waar elke Business Travel
specialist zich in 2015 zeker rekening mee moet
houden? Welke sector- en klanten evoluties moet je
in je productengamma, je communicatie-inhoud en je
marketing strategie verwerken? Wij luisterden naar
experts, keken rond op B2B congressen en beurzen en
puurden voor jou de volgende lijst van super trends uit.
Meer dan de helft van de business travellers in 2015: Millennials!

2015 is het jaar waarin de Millennial generatie voor het eerst in de geschiedenis de
meerderheid vormt van de business travellers. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen:
millenials –of Generation X, zie ons “generatieconflicten” artikel – zijn veeleisender
op vlak van service en bijkomende voordelen. Ze houden zorgvuldig hun
gecumuleerde frequent traveller punten in de gaten, en verwachten van hun travel
manager volledige transparantie.

Travel compliance: motivatie in plaats van straffen

Generation X heeft een andere houding tegenover corporate travel regels dan
hun voorgangers, de Baby Boomers. Het corporate travel department en de travel
managers moeten meer inzetten op motivatie om een bepaald reisgedrag te
stimuleren, dan op straffen om overtredingen te voorkomen.

Permanente communicatie en flexibiliteit voor, tijdens en na de trip.

Bedrijven verwachten van hun business travel partners veel méér dan uitschrijven
van tickets, accommodatie reserveren en ervoor te zorgen dat de corporate
policy wordt gerespecteerd. Travel specialisten moeten de business travellers
toelaten om maximaal flexibel te zijn bij het plannen van hun trips. Een proactieve communicatie is hierbij essentieel, met alle mogelijke mobiele kanalen als
belangrijkste communicatietool.

De vluchtparadox: meer low cost, maar ook meer gebruik van private jets

De huidige generatie van jonge business travellers heeft waarschijnlijk zijn eerste
privé trips met een low cost airline gemaakt. Ze kennen de voor- en nadelen van het
fenomeen, en zitten niet opgezadeld met de vooroordelen van de Babyboomers.
Jonge CEO’s en topmanagers verplichten hun business travellers meer en meer
om gebruik te maken van het goedkoopste transportmiddel. Paradoxaal genoeg
wordt het aanbod aan privé jets snel groter, wat de prijs drukt. Voor Europese
verplaatsingen van een groepje managers kan het huren van een privéjet door de
combinatie van een redelijk prijsniveau en tijdswinst, steeds vaker een optie zijn.

De driedubbele eisenbundel voor Wi-Fi

Elke zakenreiziger wil permanent kunnen communiceren met het bedrijf, met de
klanten en met het thuisfront. Dat gebeurt via PC, tablet en mobile afhankelijk
van het moment en de omstandigheden. De eisenbundel op vlak van Wi-Fi is dan
ook driedubbel: de verbinding moet betrouwbaar, snel en veilig zijn. En, uiteraard,
gratis of in de prijs inbegrepen. Dat spreekt vanzelf. Maar de eerste drie eisen zijn
belangrijker dan de prijs.

5 STATEMENTS

“De meningen
zijn verdeeld”
1

5 statements over
online, lowcost
en innovatie.

“Het succes van Travelbird
is het resultaat van een
geniaal idee.”

Tijdens het debat “The old & the new: the challen-

In één van de eerste nummers van dit magazine werden de stichters

ges remain” ter gelegenheid van Brussels Travel

van Travelbird nog opgevoerd in een reeks getiteld “De Betweters”:

Top werden de topmanagers van Jetair, Thomas

bedrijven met een innovatieve blik op de branche, die razendsnel

Cook, Sunweb en Corendon geconfronteerd met

positie innamen en vervolgens schroeiend hard groeiden. Travelbird

vijf uitspraken. De heren hadden twee mogelijk-

vuurt elke dag opnieuw messcherp geprijsde, éénmalige aanbiedin-

heden: “ja” of “nee” antwoorden. Wie erbij was,

gen af op zijn steeds groeiend klantenbestand. Het bedrijf groeit

weet dat de meningen verdeeld waren.

nog steeds fors, en internationaliseert aan een waanzinnig tempo.

Travel360° nam vervolgens het initiatief om

Onze vraag is heel eenvoudig: is dit succes het resultaat van een

deze uitspraken via een online survey voor te

geniaal idee, ja of nee? Dit is uw antwoord.

leggen aan de meer dan zesduizend abonnees
van onze online nieuwsbrief. Bijna vijfhonderd
reisindustrie professionals namen deel aan dit

100%

Ja

online onderzoek. Zij kregen dezelfde bewust

Nee

Ik zou het
echt niet weten

provocerende, soms controversiële statements
voorgeschoteld. De deelnemers hadden drie mogelijkheden: “ja”, “nee” of “ik weet het echt niet”.
Door de massale deelname –waarvoor dank,
beste collega’s- groeide dit uit tot een repre-

50%

0%

sentatieve poll. De belangrijkste conclusie: de
meningen zijn verdeeld. Het mag duidelijk zijn:
er zijn verschillende visies over de invloed van de
nieuwe online spelers, over de toekomst van low
cost, over de ontwikkeling van online boekingen.
Hier is voer voor verdere discussie, hier is ruimte
voor verder debat, zoveel is zeker. Hier volgt een
overzicht van de statements en de mening van
500 reisindustrie professionals. Mét telkens een
conclusie. En de opinie van Travel360°.

Bijna de helft vindt het succes van Travelbird inderdaad het gevolg
van een geniaal idee, maar veertig procent is het hier niet mee eens:
de reisindustrie is duidelijk verdeeld. Twaalf procent zegt het echt
niet te weten.
Conclusie: wij weten met z’n allen niet precies wat we van de
opkomst van deze online speler met een heel specifiek business
model moeten denken. Is het een tijdelijk fenomeen of zal het een
blijvend succesvolle aanpak zijn? Wij gokken alvast op het laatste.
Travelbird heeft namelijk één belangrijke troef voor de hedendaagse, met informatie overspoelde consument: eenvoud en simpelheid.
Travelbird maakt elke dag een selectie en presenteert die vervolgens
in ware push-stijl aan de potentiële klant. Die kijkt snel even of er
iets tussen zit dat hem bevalt en boekt vervolgens. Of niet. Simpel.

opinie:
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5 STATEMENTS

2

3

“Binnen 10 jaar zullen
tussen 90% en 100% van
de boekingen van reizen
online worden gedaan.”
Nou, als provocatieve uitspraak kan dit alvast tellen. Let op het
tijdsbestek: binnen tien jaar, dat is in 2025. Tien jaar geleden

“Binnen 5 jaar zullen de
low cost airlines meer dan
50% marktaandeel hebben
op de belangrijkste
vakantiebestemmingen.”

leefden we in 2005, en wie had toen kunnen voorspellen dat de

Dit is een scenario dat, wellicht méér dan velen denken, te maken

wereld naar een combinatie van financiële crisis, economische

heeft met het vorige statement. In een wereld waarin de ver-

crisis en spectaculaire politieke omwentelingen zou gaan? Wie had

schillende hoofdcomponenten van een klassieke strandvakantie

toen kunnen voorspellen dat de sociale media ons leven zouden

–transport, accommodatie en transfer- voor elke consument zeer

beheersen en dat we online zouden kopen, om vervolgens onze

gemakkelijk separaat boekbaar zijn, lijkt het niet meer dan logisch

aankopen te laten leveren door drones? Toegegeven, wat dit laatste

dat het aandeel van low cost airlines op de klassieke vakantiebe-

betreft lopen we vooruit. Maar geen tien jaar. De vraagstelling is

stemmingen stevig zal toenemen. Het recente partnership tussen

dan ook even pertinent als duidelijk: gaan we naar een totale online

Ryanair en Booking.com is op dat gebied een zeer duidelijk bewijs.

aankoopomgeving voor reizen? Eén zaak is duidelijk: u hebt hier een

Overigens: de term “low cost airline” is in deze vraagstelling voer

glasheldere mening over. Niemand antwoordde met “ik zou het echt

voor discussie op zich. Meer en meer luchtvaartmaatschappijen evo-

niet weten”. U sprak zich uit. Verdeeld, maar duidelijk.

lueren naar een hybride model, waarbij afhankelijk van doelgroep,
reismotief en noden van de individuele consument verschillende

100%

Ja

Nee

Ik zou het
echt niet weten

modellen worden aangeboden. U schaarde zich wel met een stevige
meerderheid achter dit statement:

50%

100%

0%

50%

Iets meer dan de helft van de reisindustrie professionals denkt dat

Ja

Nee

Ik zou het
echt niet weten

0%

het zo geen vaart zal open. 53% zegt “nee”, en vindt dus waarschijnlijk de percentages te extreem gesteld. Echter: maar liefst 47% van
de deelnemers aan de poll gaat akkoord met dit statement. 47% van

68% gaat akkoord met de uitspraak, en verwacht dus een verdere

de collega’s ziet de online boekingstrein zonder meer doordenderen.

opmars van de low cost airlines op bestemmingen als de Canarische
Eilanden, Mallorca, Griekenland en Italië. Dertig procent ziet dit

Conclusie: tsjonge, wij hadden eerlijk gezegd nooit gedacht dat

niet gebeuren: eerlijk gezegd, dat vinden wij nog een vrij hoog

dit controversiële statement tot een vrijwel fifty/fifty uitspraak

percentage. Het percentage “ik weet het niet” antwoorden is ver-

zou leiden. Eén opmerking: dit statement betekent niet noodza-

waarloosbaar. Eén bedenking: wat zou het reuze interessant zijn,

kelijk dat alle omzet naar de “rechtstreekse” online kanalen zal

om statistische gegevens te hebben over de gehele vakantiemarkt

gaan. Als het zo’n vaart loopt, betekent het dat het overgrote deel

in België. Inclusief het volume low cost passagiers, inclusief het

van de reisagenten ook de uiteindelijke boeking via het internet

volume boekingen dat gegenereerd wordt via Booking.com, Expedia

zal noteren. Ook na uitgebreide face to face gesprekken, ook na

en andere kanalen, inclusief de gegevens van spelers als CheapTic-

“klassieke” bezoeken aan het reiskantoor. De 90% - 100% online boe-

kets en Travelbird.

kingsrealiteit betekent niet dat de hele “customer journey” online
zal uitgevoerd worden. In tegendeel: spelers als Apple, Nespresso en

Conclusie: het lijkt erop dat vele reisindustrie professionals

Coolblue openen bewust fysieke winkels, juist omdat ze ervan over-

vandaag nog een iets té nauwe visie hebben op het begrip “totale

tuigd zijn dat de consument altijd menselijk contact, persoonlijk

vakantiemarkt”. Als we ooit deze globale cijfers onder ogen zouden

advies en een aangename winkelervaring zal appreciëren.

krijgen, dan garanderen we: voor velen onder u wordt het even fors
slikken. Zeker weten.

opinie:

JA
opinie:

JA
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5 STATEMENTS

5

4

“Amazon, Ali Baba en
Bol.com zullen ooit
belangrijke spelers worden in
de verkoop van reizen”
Tja. Wat moet je met zo’n uitspraak? Vandaag zijn deze online retailers
bezig aan een onwaarschijnlijke groeicurve, maar de verkoop van reizen
behoort niet tot hun prioritair productengamma. En toch. Met name de
Chinese gigant Ali Baba heeft na een succesvolle beursgang bergen cash
beschikbaar. Uit verschillende bronnen vernemen we dat deze partij met
héél veel belangstelling de opportuniteiten binnen de reissector bekijkt.
Net zoals Amazon, overigens. Dat is ook niet onlogisch: ze beschikken
over enorme databases, tjokvol met alle mogelijke klantengegevens.

“De opkomst van
Airbnb is een echte
game changer voor de
reisindustrie”
Als laatste statement, een uitsmijtertje: wat denkt u over
de invloed van de kampioenen van de “sharing economy”?
Immers, het verhaal over het ontstaan van Airbnb is ondertussen één van de grote internet legendes van de laatste tien
jaar geworden. In 2007 kregen de stichters het idee om enkele
luchtmatrassen in hun eigen appartement te verhuren aan
congresgangers, die op hun beurt op zoek waren naar betaalbare accommodatie. De rest is geschiedenis. Airbnb groeide
uit tot een wereldbedrijf, en werd één van de belangrijkste
hypes van de laatste drie jaar. De cruciale vraag: is Airbnb een
hype of een echte game changer? Ook hier zijn de meningen
verdeeld, maar een meerderheid van reisindustrie professio-

Dit is hoe de reisindustrie erover denkt:

nals denkt alvast dat de “sharing economy” de krachtlijnen
binnen de sector aan het veranderen is.

100%

Ja

Nee

Ik zou het
echt niet weten
100%

50%

Ja

Nee

Ik zou het
echt niet weten

50%

0%

U bent alvast niet overtuigd dat deze online retailers zich actief op

0%

uw werkterrein zullen begeven, beste reisindustrie professionals. 61%
denkt van niet, en 7% zegt het echt niet te weten. Slechts 31% denkt
dat Amazon en Bol.com binnenkort als concurrenten zullen optreden.
Blijkbaar zijn we er nogal gerust in. Toegegeven, de geschiedenis leert ons
dat het niet evident is voor bijvoorbeeld de grootdistributie om op een
rendabele manier reizen te verkopen. Colruyt lanceerde zich meer dan 20
jaar geleden in een dergelijk avontuur, en ze worden daar vandaag de dag
niet graag aan herinnerd. Ook Aldi beperkt de verkoop van reizen tot een
klein aantal markten, en het ziet er niet naar uit dat dit een succesverhaal
is. In Frankrijk daarentegen zijn de supermarkten belangrijke spelers in de
distributiepolitiek van de grotere tour operators.
Conclusie: het ziet ernaar uit dat de reisindustrie als geen ander beseft
dat het verkopen van vakantiereizen niet zo eenvoudig is als vele buitenstaanders wel denken. Het zou dus best kunnen dat de genoemde online

64% gelooft dat Airbnb een “game changer” is. 32% denkt
van niet, en 4% krabt zich in het haar. Ook hier tasten we qua
statistieken en harde gegevens natuurlijk in het duister.
Conclusie: het fenomeen wordt zeker niet onderschat door
de reissector. Terecht, denken wij: de “sharing economy” is
razendsnel opgekomen, en voorlopig staan vele bedrijven en
sectoren nog verweesd en niet-begrijpend te kijken. Ondertussen is Airnbn actief in meer dan 200 landen, en wordt de
“sharing economy” bloedserieus genomen. Investeerders zijn
bereid om veel risicokapitaal te steken in deze sector, omdat
ze ervan uitgaan dat dit geen hype is, geen voorbijgaand
fenomeen.

retailers vol enthousiasme zullen proberen om ons marksegment te
veroveren, maar dat ze na enige tijd ook hun bedenkingen zullen hebben.

opinie:

JA

opinie: NEE

Travel360° bedankt alle deelnemers voor de massale respons op deze
survey. Dit bewijst nogmaals, dat u met z’n allen gefascineerd bent
door de veranderingen, de nieuwe ontwikkelingen en de uitdagingen
waarmee de reissector geconfronteerd wordt. De meningen zijn
verdeeld, de toekomst zal uitwijzen welke van deze statements
werkelijkheid zullen worden, en welke niet…
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HOTELS
IN GUADELOUPE

10 STAYS
THEMATICS

INTER ISLANDS - DISCOVERING - FAMILY - SENIOR
WATER SPORTS SPA - GOLF - HONEY MOON
SCUBA DIVING - ALL INCLUSIVE

www.deshotelsetdesiles.com

ADVERTORIAL

Het beste verkoopargument blijft nog altijd: “Beste klant, ik heb dit hotel zelf bezocht”. Grecotel investeert dan ook
graag in studiereizen, en uiteraard kan je met je Grecotel Counter Club bonuspunten je eigen vakantie verdienen!
Wij delen graag de reacties van enkele collega’s die recent één van de hotels van Grecotel bezocht hebben.

“Mijn verblijf in Hotel Corfu Imperial was

Ik bezocht Grecotel White Palace in septem-

fantastisch. Bij aankomst werd ik vriendelijk

ber 2014, met Grecotel Counter Clubpunten.

“Ik was in Grecotel Creta Palace naar
aanleiding van een Avitour studiereis met

en professioneel onthaald. Vanuit mijn ruime

Het hotel ligt op 20 minuten van Rethymnon.

20 personen. Ik was aangenaam verrast

kamer had ik een mooi uitzicht op het strand.

White Palace is een uitgestrekt hotel, met

door het hotel: het is een super mooi en

De maaltijden zijn er echt overheerlijk. ’s

verschillende zwembaden. De mooi ingerich-

erg modern hotel. Het is zijn vijf sterren

Avonds is er een pianobar waar je gezellig

te Grecoland kinderclub ligt een beetje apart,

zeker waard, de kwaliteit is duidelijk boven

de dag kan afsluiten. Elke dag rijdt er twee

en de animatie is er erg goed georganiseerd.

gemiddeld! De ontvangst is warm, alles

maal een shuttle busje naar Corfu stad. Ook

Het hotel heeft vaste klanten, die jaarlijks

straalt het juiste niveau uit. De kamers

dit verloopt vlekkeloos, een uitstekende

terugkeren, niet in het minst omwille van

zijn precies de juiste grootte en bijzonder

kans om twee uurtjes rond te kuieren in deze

de zeer goede keuken. Ik heb na terugkeer al

goed uitgerust. Kortom: een klassevolle

mooie stad. “

klanten geboekt voor dit hotel, en ook zij zijn

aanrader.

bijzonder tevreden teruggekeerd.”
Annelies Vandendriessche

Alain Kisiel
Patricia Lenaers

Reizen Van Rentherghem

Avitour
MHTE 1041K015A0099900

MHTE 1041K015A0117200

MHTE 0829K015A0027700

Lenaers Reizen

Corfu, Dassia-Komeno

Kreta, Rethymnon

Kreta, Heraklion, Gouves

“Ik ben in oktober 2014 naar Grecotel Kos

“Ik bracht een vakantie door in Grecotel

Eind April heb ik samen met mijn vriendin

Imperial Thalasso geweest met mijn man en

Caramel Boutique Hotel. Dit is een hotel in

een leuke midweek gehad in Grecotel Marina

zoontje van net geen 4 jaar oud. Voor ons was

de duurdere klasse, maar de kwaliteit is er

Palace: ik denk er nog met een “smile” aan te-

de Deluxe Bungalow Suite ideaal: woonkamer,

dan ook naar. Een echt boetiek hotel, met

rug! Het hotel is heel charmant ingericht, net

aparte slaapkamer, grote badkamer én ruim

de gekende Grecotel service. De directie was

een Kretenzisch dorpje. Erg leuk is de Agreco

balkon. Het hotel heeft een prachtige verzorgde

duidelijk overal in het hotel aanwezig, met

Farm, een boerderij waar de oude tradities

tuin. Het à la carte restaurant, waar alle gasten

oog voor elk detail. Het hele hotel straalt rust

nog in ere worden gehouden. De workshops

met Premium Plus één keer per week eten, heeft

uit en de kamers ogen mooi en fris met natuu-

zijn interessant en het kids programma “Be a

een prachtig uitzicht over zee. Het personeel is

relementen in het interieur. De gasten waar

farmer for a day” is origineel en leerrijk. Wat

supervriendelijk. Het hotel kan hier en daar wel

we mee spraken waren zeer tevreden, vooral

de troeven van het hotel betreft, mogen we

een opfrissing gebruiken om helemaal top te

over de keuken. Er worden bijvoorbeeld zeer

zeker de verschillende restaurants niet verge-

zijn, maar het is zeker een goed hotel. En Kos is

lekkere lokale gerechten geserveerd, of je kan

ten te vermelden, alsook het dynamische

een aangename bestemming met leuke excursie

opteren voor hapjes met aangepaste wijn.”

professionele animatieteam.

Sofie Ostijn

Ingrid Robyn

Corallium

Jetaircenter Ieper

Kreta, Rethymnon

Kreta, Panormo

Affinion Travel

Kos, Psalidi
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MHTE 1041K015A0099900

Evita Deroo

MHTE 1041K014A0113000

MHTE 1471K045A0338300

mogelijkheden, ook met kinderen!

360° TRENDS
VOOR 2015
“Destinations”

Welke zijn de trends waar in 2015 (en daarna) de
Destination Marketeer rekening mee moet houden?
Welke B2B en consumenten evoluties moet je in je
productengamma, je communicatie-inhoud en je
marketing strategie verwerken? Wij luisterden naar
experts, keken rond op congressen en beurzen en
puurden voor jou de volgende lijst van super trends uit.

Storytelling: de kracht van elk verhaal.

Een reisbestemming is een potentiële schat aan verhalen. Verhalen van reizigers,
maar ook verhalen van bewoners. Uit een ver verleden of hedendaagse verhalen.
Verhalen zijn zoveel sterker dan slogans of marketingtalk. Verhalen zijn écht. Ga
op zoek naar verhalen.

Living like a local: de kracht van het echte leven.

De tijd van de duidelijk herkenbare toerist, fototoestel bungelend op de buik, is
voorbij. De tijd van de van ver herkenbare “tourist traps” –vooral in de horeca- is
ook voorbij. De reiziger wil echte tips, liefst van lokale mensen, die met plezier en
liefde hun bestemming openen. Die tips kunnen online én offline.

Van steden naar wijken: de kracht van het kleinschalige.

De stad met de belangrijkste bezienswaardigheden blijft belangrijk, maar een
nieuw fenomeen is opgedoken: reizigers die één of meerdere wijken willen leren
kennen, en die niet alleen in een stadsgedeelte willen overnachten, maar er ook de
“vibe” willen voelen. Wijken zijn de nieuwe steden.

Intelligente B2B marketing : de kracht van het professionele.

De communicatie naar je toerisme-collega’s moet je anders aanpakken dan de
communicatie naar de reiziger. Je collega toerisme professional verwacht de juiste
verkoopargumenten per doelgroep, de juiste marketing tools en de nodige facts &
figures. De eindklant wil serieus genomen worden, maar de professionele klant wil
als een collega-professional behandeld worden.

De opkomst van de boutique destination: de kracht van het unieke

Het is een feit: doordat steeds meer mensen uit alle continenten reizen, staan
de grote must see bestemmingen onder druk. Er is een stijgende vraag naar
kleinschaligere bestemmingen, met relatief onbekende en nog niet door de massa
ontdekte bezienswaardigheden en mogelijkheden. Destination marketeers zullen
een dankbaar publiek vinden aan de twee kanten: nieuwsgierige reizigers en
enthousiaste bestemmingen.

BESTEMMING IN DE KIJKER

Eilanden van
Guadeloupe
Beste reisadviseur,
Weet u hoe het komt dat geen enkele reis ter wereld lijkt op een verblijf op
de eilanden van Guadeloupe? De reden is heel eenvoudig: er bestaat niet één
Guadeloupe, maar wel een hele archipel vol contrasten, bestaande uit 5 eilanden:
Basse-Terre, Grande-Terre, La Désirade, Les Saintes en Marie-Galante. Elk van deze
eilanden heeft eigen, unieke troeven die een vakantie naar de eilanden van Guadeloupe tot een onvergetelijke belevenis maken, voor alle zintuigen.
Je klanten zien de mooiste baaien ter wereld, met kilometers fijn wit zandstrand
beschermd door koraalriffen. Het blauw van de lagunes, het groen van de flamboyante vegetatie en uiteraard alle mogelijke kleuren tijdens de carnavalstoeten!
De vakantiegangers voelen het heerlijk warme water, het fijne zand, de impressionante gegraveerde rotsen van Trois-Rivières of van het geologisch reservaat van
La Désirade …
De reizigers proeven de duizend en één smaken van de verfijnde creoolse keuken,
waar fruit en groenten uit Afrika en De Caraïben zich vermengen met Indische
kruiden en een Europese savoir-faire. En natuurlijk de onvergelijkbare rum van
Marie-Galante.
Volledig ontspannen voelen uw klanten de streling van de Alizé winden, en ruiken
ze de bedwelmende geuren van de specerijenmarkten, gemengd met de geur van
koffie en cacao. En natuurlijk de onvergetelijke gesuikerde lucht die Marie-Galante omarmt in de periode dat het suikerriet geoogst wordt.
De reizigers luisteren naar het geraas van de watervallen, het ritselen van de
rivieren, de geluiden van de dieren-bewoners van het tropisch woud … en opeens
het geluid van een parachute die opent boven Grande Terre.
Raad uw klanten de eilanden van Guadeloupe aan, voor hun volgende exotische
vakantie. Zij zullen u hun hele leven dankbaar zijn.
Uw collega’s van de eilanden van Guadeloupe.
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5 EILANDEN,
5 WERELDEN
Majestueus

Basse-Terre
Grote sensaties, uitzonderlijke avonturen: Basse-Terre heeft
een exuberante flora en fauna. Het Nationaal Park van
Guadeloupe is uitzonderlijk mooi en wordt verkend langs
verschillende uitgestippelde wandelroutes, langs majestueuze watervallen en steeds doorheen een uitzonderlijke

2

planten- en bloemenrijkdom.

Niet te missen:
 De spectaculaire ‘Chûtes du Corbet’
 Het Nationaal Park van Guadeloupe

 La Soufrière en het uitzonderlijk vergezicht.

Idyllisch

Les Saintes
Een archipel van 9 eilandjes, waarvan er slechts 2
bewoond zijn. Terre-de-Haut is beroemd om zijn
baai die lid is van de “Club van de mooiste baaien
ter wereld”. Op Terre-de-Bas ligt het strand van
Grand-Anse, een uniek goudstrand. Les Saintes

1

zijn een droombestemming voor verliefden.

Niet te missen:
 Le Fort Napoléon, historisch museum en
prachtig uitzicht
 Het charmante stadje Petite-Anse
 Le Pain de sucre met het fantastische
strand
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Onvergetelijk

Geheimzinnig

Grande-Terre
Van Nood tot Zuid: Grande Terre is één en al

La Désirade
Authenticiteit, eenvoud: op La Désirade heeft de tijd

betovering en ontdekking. Prachtige zandstran-

geen vat. Je ontdekt het eiland van 11 kilometer lang

den, rustige turkooizen zee lagunes, magische

te voet, per fiets of per scooter. Met als bijnaam “het

surfplekken. Grande Terre heeft een rijke geschie-

vergeten eiland” koesteren de gastvrije inwoners hun

denis, die zich vertaalt in een savoir vivre en een

witte zandstranden, beschermd door koraalriffen. Een

prachtige creoolse culinaire traditie.

paradijs voor duikers en rustzoekers!

Niet te missen:
 De Basiliek Saint Pierre et Saint Paul
 De vele marktjes op het eiland
 Parachutespringen op Saint-François

3

4

Niet te missen:

 La Pointe du Grand-Abaque: “au bout du monde”
 De wandeling naar Morne du Souffleur
 Het dorpje Grande-Anse

Authentiek

Marie-Galante
Het eiland van de 100 molens, het eiland van vele
de kandijsuikerplantages, dus onvermijdelijk de

5

plek waar de beste rum soorten ter wereld gemaakt
worden. Rustige wegen leiden doorheen een prach-

tige natuur naar stranden, die bij de mooiste van de
Caraïben gerekend worden.

Niet te missen:

 De distillerieën van Bellevue, Bielle et Poisson (Père
Labat)

 De stranden van La Feuliière en l’Anse Canot
 Het kasteel Murat, vandaag een museum
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3 water- en
zee tips van
insiders
 Ontdek het Cousteau-reservaat, een wereld
van onderwater pracht en stilte genoemd naar
de pionier van ontdekkingen op de zeebodem
 Ga op jacht onder water! Anbadlola (“onder
water” in het Creools) neemt je mee voor een
jachtpartij, waarbij je al duikend voor je eigen
lunch zorgt.
 Een nachtduik in het midden van het Canal des
Saintes is een onvergetelijke ervaring. Flora,
fauna maar ook scheepswrakken op 15 tot 40
meter diepte!

3 natuurtips
van insiders
 Een uitstap naar La Soufrière, de grote nog
steeds actieve vulkaan op Guadeloupe:
een lange klim brengt je tot op 1476 meter
hoogte
 Ontdek de geheime en authentieke plekjes
van Guadeloupe per 4x4, en beleef een
unieke dag in het gezelschap van een
natuurspecialist
 Bezoek het Ecomuseum van Guadeloupe,
en laat je onderdompelen in de cultuur, de
tradities en de geschiedenis van het eiland.

3 feel good
tips van
insiders
 Ontdek Marie-Galante in een ossenwagen.
Traditioneel worden deze vervoermiddelen
gebruikt om suikerriet te vervoeren, en
maken dus integraal deel uit van het patrimonium van Marie-Galante.
 Neem een modderbad aan het Babin-strand
in Vieux-Bourg (Morne-à-l’eau), goed tegen
reuma en voor een zachte huid.
 Bezoek het hinterland met de “Flèch
Kan”, een kleine trein die u in 50 minuten
doorheen het hele agrarische deel van
Guadeloupe voert
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De belangrijkste
evenementen
JANUARI 		
 Carnaval op de eilanden van
Guadeloupe: stoet elke zondagnamiddag
 FEMI: Internationaal Filmfestival
			

FEBRUARI

 JOURS GRAS: grote parades van de
zondag voor de vasten tot en met
vastenavond.
 ‘Dimanche gras’: stoet in de straten van Pointe-à-Pitre

JUNI

OKTOBER		

 Vulcano Trail

 ‘KREYOL EN MOUVMAN’: Creoolse
dag, diverse manifestaties

 Wielerwedstrijd van Marie-Galante
 21 juni: Muziekfeest
 Dag van de archeologie
			

JULI			

APRIL

 Festival Gwo Ka in Sainte Anne

 Rallye Karukéra
 Loopwedstrijd: de 10 km van
Petit-Bourg

NOVEMBER		
 1 november: Allerheiligen

 Feest van de vis in St. François

 ‘Feest op het eiland’ op Gosier

 Tropisch bloemenweekend ‘Artiflor’ in Trois Rivières

 Tour van Guadeloupe in traditionele zeilboten (TGVT)

 Triskell Cup, zeilregata

 Guadarun - Marathon van de
eilanden van Guadeloupe

 Internationaal Zouk Festival (FIZ)

 Wetenschapsfestival

 De Tour van Guadeloupe in traditionele zeilboten
 Paaszondag: feest van de geit in
Désirade
 Paaszondag: feest van de krab in
Morne-à-l’eau

 Regionaal Culinair en Gastronomisch Festival van Guadeloupe
			

AUGUSTUS 		

 Wielerwedstrijd van Guadeloupe

 Gwadloup Festival

DECEMBER		
 Noel kakado: gezongen kerstliederen in verschillende wijken van
Vieux Habitants de dagen voor 24
december

 Internationaal Congres van Schrijvers van de Caraïben

 Kokkinnenfeest: optocht in de
straten van Pointe-à-Pitre in traditionele kostuums en degustatie
van gerechten

 Terra Festival

 Miss Guadelouope verkiezing

 Optocht met halfvasten.

MEI 			

 15 augustus: Dorpsfeest in verschillende gemeentes

 JOU A TRADISYON: grote jaarbeurs
voor landbouw, ambachten, culinaria en floralia

 FEMI: Internationaal Filmfestival
			

 Festival Terre de Blues in Marie-Galante

 16 augustus: vissersfeest in
Désirade

 24 december: kerstavond&

 ‘Mardi gras’: Grote optocht in de
straten van Pointe-à-Pitre en Basse
Terre
 ‘Aswoensdag’: afsluiter van het
carnaval in Zwart en wit.

MAART

 KARUJET - Wereldkampioenschap
jet ski, Petit-Bourg
 Orange Open Guadeloupe

 Land Rover Fishing Festival
Guadeloupe
 27 mei: Dag van de Bevrijding van
de Slavernij

3 extreme
sensatie-tips
van insiders

SEPTEMBER		

 Vrijdagen en zaterdagavonden:
“Chanté Nwel” op verschillende
plaatsen
 Illo Jazz in Pointe-à-Pitre

 31 december: oudejaarsavond
				

 Erfgoeddag
 Dag van het paard

3 foodie-tips
van insiders
 Bezoek één van de vele avondmarkten, en
ontdek de rijke keuze aan lokaal vers fruit en
exotische groenten
 Doe een rum degustatie in één van de negen
distillerieën en ontdek de vele unieke variëtei-

 De eerste parachutesprong van uw leven,
boven de lagune van Saint-François. Eerst
een vrije sprong van 45 seconden, dan gaat
de parachute open en kan je tien minuten

ten van lokaal gestookte rum
 Een tip voor elke maaltijd: zorg ervoor dat
u nog plaats hebt voor het dessert, want de
keuze aan lokale zoetigheden is immens!

genieten van een uitzonderlijk panorama!
 Kitesurfen op Terre-de-Haut, voor ervaren
kitesurfers of voor beginnelingen, solo of
met z’n tweeën, boven één van de mooiste
baaien ter wereld
 Canyoning in het hart van het tropisch
woud: afdalingen, toboggans, natuurlijke
bubbelbaden : een combinatie van sport en
ultieme ontspanning.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Klimaat: De eilanden van Guadeloupe genieten van een
gematigd tropisch klimaat. Gedurende het hele jaar schommelen
de temperaturen tussen 24°en 30°. Regenbuien zijn zeer lokaal en
duren niet lang.

Logies: er zijn vele mogelijkheden, voor alle budgetten en alle
wensen. Het gamma gaat van traditionele en moderne hotels
(vooral geconcentreerd in Grande-Terre en Basse-Terre-), bungalows op het strand, gîtes, kleine charmehotels en luxevilla’s.

Formaliteiten: De eilanden van Guadeloupe zijn integraal
Frans grondgebied, en maken dus deel uit van Europa. Een identiteitskaart of een geldig paspoort volstaan. En uiteraard kan je
overal met Euro’s betalen …

Verplaatsingen: Een goed en dicht netwerk van autowegen
verbindt de steden en de dorpen met de toeristische sites. Overal
op de eilanden worden auto’s verhuurd. Een alternatief zijn de
“Friendly Taxi’s” , overal herkenbaar aan hun logo. Wie de echte
lokale ambiance wil meemaken verplaatst zich uiteraard per autocar! Tussen de eilanden bestaan er regelmatige verbindingen met
het vliegtuig of met de boot.

Tijdsverschil: GMT -5 in de winter en GMT -6 in de zomer.

HOE REIS
JE NAAR DE
EILANDEN VAN
GUADELOUPE?
Er zijn dagelijks verschillende vluchten
vanuit Parijs (Orly en Charles De Gaulle) naar
de internationale en regionale luchthaven
Guadeloupe Pôle Caraïbes, vlakbij Pointe-à-Pitre. De vluchtduur bedraagt ongeveer
8 uur. Met TGV Air bieden Air Caraïbes en
Corsair de mogelijkheid om de reis naar de
eilanden van Guadeloupe te beginnen en te
eindigen vanuit het station Brussel-Zuid!
4 luchtvaartmaatschappijen vliegen
naar Guadeloupe:
• Air Caraïbes vanuit Parijs - Orly
• Air France vanuit Parijs - Orly
• Corsair International vanuit Parijs - Orly
• XL Airways vanuit Parijs - Charles de Gaulle

Uw klanten zijn op zoek naar unieke reiservaringen. Weten ze al dat
ze vijf reizen in één kunnen doen, naar de eilanden van Guadeloupe?
Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe (CTIG)
Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe
5, Square de la Banque
BP 555 - 97166 Pointe-à-Pitre cedex
 Du lundi au vendredi: 8h-17h Le samedi: 8h-13h
 +590 (0)590 82 09 30  +590 (0)590 83 89 22
 info@lesilesdeguadeloupe.com

Antenne Europe du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe
8-10, rue Buffault - 75009 Paris
 Du lundi au vendredi: 10h-12h/ 14h-17h Fermé le samedi
 +33 (0)1 40 62 99 07  +33 (0)1 40 62 99 08
 infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com
 www.deguadeloupe.be

Qite Intelligent Travel Solutions
BESTEMMING IN DE KIJKER: EGYPTE

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
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