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VCK Travel’s nieuwsberichten nu ook te beluisteren 

 

Amsterdam, 27 november 2019 – Vanaf nu start VCK Travel met een podcast platform 

waarin frequent nieuwsberichten te beluisteren zijn. In de podcast met de naam ‘On The 

Way’, vertellen de medewerkers van VCK Travel over trends en ontwikkelingen in de 

zakenreisbranche. Ook kunnen het nieuwsberichten zijn met de visie of opinie van VCK 

Travel over interessante en actuele onderwerpen. 

 

De podcast afleveringen worden afwisselend gepresenteerd 

door medewerkers van VCK Travel. Wederom ‘The Personal 

Touch’ waar VCK Travel bekend om staat en die als een rode 

draad door de bedrijfsvoering heen gaat. In de te beluisteren 

berichten laten de medewerkers in dit geval hun stem horen. 

 

“Met deze andere en voor ons nieuwe manier van 

communiceren via een podcast, kunnen onze drukbezette 

‘fans’ altijd en overal onze berichten beluisteren, waar en 

wanneer ze zelf maar willen. Heel handig als lezen even geen 

optie is of onderweg tijdens een zakenreis”, zegt Managing 

Director Ed Berrevoets van VCK Travel. “Podcasts lenen zich uitstekend om kennis te 

delen en luisteren is een effectieve manier om te leren. Wij willen met de te beluisteren 

berichten op een moderne manier de luisteraars informeren en amuseren. De luisteraars 

kunnen klanten, prospects en iedereen zijn die geïnteresseerd is in onze organisatie of in 

zakenreizen”. 

 

De podcasts worden gepubliceerd op https://podcast.vcktravel.nl/, maar kunnen ook via 

Spotify, YouTube en alle andere populaire podcastapps beluisterd worden. Bij de start is 

een archief gecreëerd van interessante nieuwsberichten uit 2019.  

 

 

Over VCK Travel 

VCK Travel, onderdeel van VCK Group, is een Nederlandse Travel Management Company 

die zakenreizen voor ondernemingen verzorgt. Naast zeven eigen kantoren verspreid in 

Nederland, beschikt VCK Travel als aandeelhouder van Radius Travel over vestigingen in 

meer dan 80 landen. VCK Travel is in Nederland één van de marktleiders op het gebied 

van Marine Travel, Government Travel en Business Travel. 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: VCK Travel, afdeling Marketing 

Tel: 020-68 00825, e-mail: marketing@vcktravel.nl. 

 

Meer persberichten en publicaties kunt u vinden op https://www.vcktravel.nl/over-

ons/in-de-media/ 
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