Persbericht

Nederlandse zakenreiziger kiest in 2013
massaal voor vernieuwende
vliegmaatschappijen
Amsterdam, 3 februari 2014 - Reizigers laten traditionele maatschappijen links liggen en
kiezen massaal de dienstverlening van Turkish Airlines, Etihad en Emirates. Zo blijkt uit
onderzoek van VCK Travel over het reisgedrag van Nederlandse ondernemingen in 2013.
Ed Berrevoets, directeur VCK Travel denk wel te weten hoe dit kan; “Wij zien dat onze
klanten een steeds sterkere voorkeur krijgen voor de dienstverlening van
luchtvaartmaatschappijen uit het midden- en verre Oosten. Het routenetwerk,
vluchttijden en de dienstverlening aan boord zijn nog altijd de 3 belangrijkste factoren
voor zakenreizigers om voor een airline te kiezen.” Maatschappijen als Etihad en
Emirates staan alom bekend voor hun goede prijs/kwaliteitverhouding. De hoogwaardige
dienstverlening en service aan boord van Turkish Airlines toestellen trekt steeds meer
Nederlandse reizigers. Met de moderne Business Lounge in Istanbul en het aantrekkelijke
Business Class Concept speelt de airline in op de behoefte van de zakelijke reiziger. Dit
geldt ook voor het groeiende routenetwerk.
Hollands glorie
Ondanks de verschuiving kiest nog steeds de helft van de Nederlandse zakenreizigers
traditiegetrouw voor het bekende blauw van KLM. Volgens Berrevoets heeft dit alles te
maken met het vertrouwen dat de Nederlandse ondernemer in het bedrijf heeft.
Daarnaast kan de reiziger bij KLM rekenen op innovatieve stappen op het gebied van
nieuwe media en technische ontwikkelingen. Bovenal beschikt KLM over een optimaal
routenetwerk voor reizigers vanuit Nederland, met als thuisbasis Schiphol.
Andere opvallende stijger
Een andere opvallende stijger is Aeroflot. Deze luchtvaartmaatschappij groeit snel door
het goede product en de moderne vloot. “Daarnaast zien we een heel duidelijke groei van
zakenreizigers naar Moskou en andere bestemmingen in de voormalige Russische
Republieken. De economische groei daar trekt veel Nederlandse ondernemers”. Aldus
Berrevoets.
Over VCK Travel
VCK Travel is een Nederlandse Travel Management Company (TMC) die zakenreizen voor
ondernemingen verzorgt. Naast zeven eigen kantoren die verspreid zijn over Nederland
beschikt VCK Travel als aandeelhouder van Radius Travel over vestigingen in meer dan
80 landen. Het bedrijf onderscheidt zich door de hoogwaardige dienstverlening en door
een persoonlijke en transparante benadering. VCK Travel is marktleider op het gebied
van Marine Travel (aflossing van scheepsbemanningen) en Government Travel
(dienstreizen voor de overheid).
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