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Nederlands bedrijfsleven weet weg naar WK te vinden 

  

Amsterdam, 12 juni – Nederlandse bedrijven zoeken actief naar zakelijke kansen in  Brazilië, de 
organisator van het WK voetbal. In het afgelopen half jaar is het aantal zakenreizen naar diverse 
bestemmingen in Brazilië explosief gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Travel Management 
Company VCK Travel onder het reisgedrag van Nederlandse ondernemingen in het afgelopen half 
jaar. 
 
Speelsteden Oranje populair 
Ook de steden waar het Nederlands Elftal haar groepswedstijden speelt zijn populair onder de 
zakenreizigers. Het Nederlands Elftal werkt zijn groepswedstrijden af in Salvador, Porto Alegre en 
São Paulo. De meest populaire zakenreisbestemmingen in Brazilië zijn São Paulo en Rio de Janeiro. 
De grootste stijging van Nederlandse zakenreizigers is echter te zien naar de steden Brasilia 
(+172%), Salvador (+194%) en Fortaleza (+150%). Ed Berrevoets, directeur van VCK Travel: 
‘Voorafgaand aan grote evenementen als het WK en de Olympische Spelen zien we traditioneel een 
stijging in het zakenreisverkeer. Nederlandse bedrijven zijn goed in staat om mooie internationale 
opdrachten binnen te halen.’ 
 
Luchtvaartmaatschappijen 
De meest populaire luchtvaartmaatschappij is KLM, die zo’n 60% van het Nederlandse 
zakenreisverkeer naar Brazilië verzorgt. KLM heeft rechtstreekse vluchten op São Paulo en Rio de 
Janeiro. Daarnaast is TAP Air Portugal (via Lissabon) een belangrijke speler. Opvallende nieuwkomer 
in de lijst is het Spaanse Air Europa (via Madrid). 
 
Ticketprijzen  
De beschikbaarheid van tickets naar Brazilië is volgens VCK Travel nog altijd goed. De zakenreiziger 
hoeft bovendien niet bang te zijn voor woekerprijzen. Berrevoets: ‘Er wordt vaak beweerd dat 
luchtvaartmaatschappijen een slaatje willen slaan uit grote evenementen, maar wij zien dat de 
ticketprijzen ongeveer op hetzelfde prijsniveau liggen als vorig jaar.’ Afhankelijk van de bestemming 
(retour Amsterdam naar de speelstad) is een ticket vanaf € 1.000,- verkrijgbaar. Wel zijn de 
toeslagen op bijvoorbeeld brandstof iets gestegen. De prijzen van binnenlandse vluchten zijn erg 
aantrekkelijk, het doorreizen vanuit Rio de Janeiro of São Paulo is daarmee gemakkelijk en 
goedkoop. Wie het voordeligst wil reizen, doet er volgens Berrevoets verstandig aan om een reis van 
minimaal vijf dagen te boeken, hiermee kan zo’n 40% worden bespaard op de ticketprijzen. 
Bedrijven die  alle wedstrijden van het Nederlands Elftal willen volgen in de speelsteden van oranje, 
kunnen al een gecombineerd ticket (inclusief toeslagen en belastingen) vanaf € 1.250,- aanschaffen. 
 
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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