
 
     

   
 

 

     
  

   

Advito voorspelt stabiele vliegtarieven en lichte stijging in 

hotelprijzen 

Kwartaalupdate van 2017 Industry Forecast adviseert aan de slag te gaan met 

reizigersbetrokkenheid 

CHICAGO, 14 maart 2017 - De voorspellingen op reisgebied voor dit voorjaar betekenen 
goed nieuws voor corporate travelmanagers en reisinkopers, blijkt uit de 
kwartaalupdate van de 2017 Industry Forecast van adviesbureau Advito. Vliegtarieven 
zullen in de meeste regio’s dalen of gelijk blijven en de voorspelde stijgingen van 
hotelprijzen zijn in sommige regio’s lager dan verwacht. Ook voor het Midden-Oosten 
worden lagere prijzen voorspeld dan eerst verwacht.  
 
"Wereldwijd blijven de tarieven relatief stabiel. Dit is dus het ideale moment voor 
bedrijven om te kijken hoe ze hun reisprogramma's op een andere manier kunnen 
beïnvloeden dan enkel met leveranciersbeheer en beleidsveranderingen. Door beproefde 
praktijken in digitale marketing toe te passen in je reisprogramma, kun je reizigersgedrag 
beïnvloeden", zegt Jeroen Hurkmans, Principal & Vice President EMEA/APAC bij Advito. 
Travelmanagers dienen in hun reisprogramma dezelfde tactieken te gebruiken, die 
retailers gebruiken om consumentengedrag te beïnvloeden.  
  
"Zoals er achter elk reisprogramma een bedrijfsplan zit, is er ook een marketingstrategie 
nodig om dat plan te ondersteunen", zegt Bob Brindley, Principal en Vice President bij 
Advito. "Die strategie moet niet alleen informatie bezorgen die reizigers helpt betere 
aankoopbeslissingen te nemen, maar moet ook hun feedback verzamelen. Reizigers zijn 
meer betrokken bij een programma dat hen het gevoel geeft dat ze gewaardeerd worden 
en dat er naar hen wordt geluisterd."  
  
BCD Travel, het moederbedrijf van adviesbureau Advito, heeft een white paper 
geschreven, 'Get Engaged: Empowering Travelers to Make Smart Buying Choices', met 
meer informatie over dit onderwerp.  
  
Naast reizigersbetrokkenheid, gaat Advito's update ook in op specifieke wereldwijde 
trends voor hotels en luchtvaart.  
 
Hoteltrends 
Advito heeft de voorspelling voor hotelprijzen aangepast voor drie regio's:  

 In Noord-Amerika en Afrika is de bovenlimiet van het voorspelde bereik verlaagd, 
wat betekent dat prijzen niet zoveel zullen stijgen als oorspronkelijk verwacht.  

 In het Midden-Oosten is sprake van een dalende vraag en een groeiend aanbod. 
Naar verwachting zullen de prijzen in Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de V.A.E. 
dan ook dalen. Op basis daarvan heeft Advito de prijsverwachtingen voor de 
regio aangepast van een stijging van 2% tot 4% naar een afname van 1% tot 3%. 

Over het algemeen zullen deze aanpassingen in de hotelsector elkaar compenseren en 
blijft de wereldwijde prijsverwachting ongewijzigd. 
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Luchtvaarttrends 
Volgens IATA blijft de vraag naar vliegreizen wereldwijd groeien. In december 2016 was 
de groei in vergelijking met een jaar eerder 8,8%, de hoogste groei in tien maanden. Een 
herstellende economie ondersteunt internationale vliegreizen, al lopen de prestaties op 
de belangrijkste binnenlandse markten uiteen. De capaciteitstoename door de lage 
olieprijzen drukt de gemiddelde prijzen op veel markten naar beneden. 
Luchtvaartmaatschappijen proberen de prijzen te stabiliseren en zullen waarschijnlijk 
snel capaciteitsaanpassingen doorvoeren zodat de prijzen in 2017 kunnen stijgen.  

 Opvallend is dat Advito de prijsverwachtingen voor regionale businessclassprijzen 
heeft verhoogd naar 2% voor Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Het heeft 
ook de verwachtingen voor Latijns-Amerikaanse intercontinentale 
economyprijzen bijgesteld tot een afname van 1%.  

 Zoals aangegeven in de oorspronkelijke forecast, zal de ontwikkeling van de 
luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten er dit jaar voor zorgen dat de 
economyprijzen gaan dalen. Door de groeiende vraag heeft Advito de 
voorspellingen voor regionale businessclassprijzen voor deze markt echter 
aangepast en de verwachte groei gewijzigd van 0% naar 2%. 

Economische groei 
De vooruitzichten voor de wereldeconomie blijven stabiel. Een kleine verbetering in de 
verwachtingen voor geavanceerde economieën compenseert een afname in 
groeivoorspellingen voor sommige opkomende markten. 
 
Olieprijzen 
De oorspronkelijke verwachting voor olieprijzen van US$ 50 per vat blijft ongewijzigd. 
 
De uitgebreide 2017 Industry Forecast vindt u op www.bcdtravel.com/be/white-
papers/. 
 
---einde--- 
 
Over Advito 
Advito levert vooruitstrevende consultancydiensten in de reisbranche, zodat 
inkoopmanagers op vernieuwende wijze de uitgaven aan reizen en bijeenkomsten 
kunnen beheren. Aan het hoofd van onze organisatie staat een uniek team met 
multidisciplinaire, visionaire experts. Samen met klanten en leveranciers verleggen we de 
grenzen van de traditionele inkoop van vliegreizen en hotelovernachtingen, en van 
strategisch bijeenkomstenbeheer, zodat het rendement van programma's wordt 
geoptimaliseerd. Klanten kunnen bij ons terecht voor advies, inkoop en outsourcing op 
het gebied van zakenreizen en onkosten- en bijeenkomstenbeheer. Ook het ontwikkelen 
en beheren van offerteverzoeken, benchmarking en leveranciersmanagement behoren 
tot ons aanbod. We minimaliseren de reiskosten van onze klanten en maximaliseren de 
waarde van hun reisprogramma in een informatiegestuurde wereld waar de klant een 
belangrijke stem heeft. Advito, met zijn hoofdkantoor in Chicago, is op belangrijke 
zakelijke markten overal ter wereld te vinden. Ga voor meer informatie naar 
www.advito.com. 
 
Over BCD Travel 
BCD Travel helpt organisaties om hun reisbudgetten op de meest effectieve manier in te 
zetten. Dit betekent concreet: zorgen dat reizigers veilig kunnen reizen, onderweg 

http://mail.smart.pr/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdfjyrLUTqwVb2K-2BfYkd5ZHbf-2BzgIW2n4XC3ug-2ByvKFkY-2BKR6W1Rk-2FLbywOwjxDmRE9Aqa2oj19A5Nr-2FtLIK-2F2oytQd-2FLBwBAQCTSvqh0Bqx-2B-2Bo9p6NiFt056-2F61LvDYPl5-2B2wPPnn1UucS3b-2B3Z58lW3JKr62DGW8S-2BVNr4KA-2B2vdkoglI5nr5erEQXL69Mv7E90pUxkeq2cC0RtSEJq8NA6XoE8j62Ekj9AOjGQwu30_vq2m9rcg86xHO-2BwPXIsarrIK04r1tT0l1jXXuJb79V45fZ1RJKR4r1qbSiI0UTRh1TKS2x4szYjnOu1rTh5aE6IuNjMN57ikyeYBYuZc2a3XgKJCTyGK-2Fkn7QZ5JAMfF4JmhSjnu22BVKQKQvXkhxCzGCwJr9lDkly6LV-2BA5cel1Vs6ZPx8zr4en-2BdKClQuTqsxE27-2FFfqA2VhfRWtHDw1zCBPA-2B6mB-2BghthfxwlrzEmPsLGCwxnXCS5IH0e59mVjpkNgyPrb-2BWka9JsjImwpABXpszuB8fgJzgmVNpNKHLjF782hkN3-2B6Vjs8nKuuricwBjVUU1VbTd-2B25geBXN9PxsLPUbNg25ocEkRji0X5zKcFPsY55Ks9wcfsyQkyBz
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdfjyrLUTqwVb2K-2BfYkd5ZHbf-2BzgIW2n4XC3ug-2ByvKFkY-2BKR6W1Rk-2FLbywOwjxDmRE9Aqa2oj19A5Nr-2FtLIK-2F2oytQd-2FLBwBAQCTSvqh0Bqx-2B-2Bo9p6NiFt056-2F61LvDYPl5-2B2wPPnn1UucS3b-2B3Z58lW3JKr62DGW8S-2BVNr4KA-2B2vdkoglI5nr5erEQXL69Mv7E90pUxkeq2cC0RtSEJq8NA6XoE8j62Ekj9AOjGQwu30_vq2m9rcg86xHO-2BwPXIsarrIK04r1tT0l1jXXuJb79V45fZ1RJKR4r1qbSiI0UTRh1TKS2x4szYjnOu1rTh5aE6IuNjMN57ikyeYBYuZc2a3XgKJCTyGK-2Fkn7QZ5JAMfF4JmhSjnu22BVKQKQvXkhxCzGCwJr9lDkly6LV-2BA5cel1Vs6ZPx8zr4en-2BdKClQuTqsxE27-2FFfqA2VhfRWtHDw1zCBPA-2B6mB-2BghthfxwlrzEmPsLGCwxnXCS5IH0e59mVjpkNgyPrb-2BWka9JsjImwpABXpszuB8fgJzgmVNpNKHLjF782hkN3-2B6Vjs8nKuuricwBjVUU1VbTd-2B25geBXN9PxsLPUbNg25ocEkRji0X5zKcFPsY55Ks9wcfsyQkyBz
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfnHHsDjt7ZfJUlJDC5yI-2Bqw-3D_vq2m9rcg86xHO-2BwPXIsarrIK04r1tT0l1jXXuJb79V45fZ1RJKR4r1qbSiI0UTRh1TKS2x4szYjnOu1rTh5aE6IuNjMN57ikyeYBYuZc2a3XgKJCTyGK-2Fkn7QZ5JAMfF4JmhSjnu22BVKQKQvXkhxCzGCwJr9lDkly6LV-2BA5cel1Vs6ZPx8zr4en-2BdKClQuTdq3Nry0oPhyncFV9vKBb-2FBk-2FC6an7ZBEK8rhI3jR-2FHJOQup3nEXqSlKqk75jt1W5TCIPetJZ5UIp5-2F0Ao2xiW8x3XM69wA5dcX5UeHU8jzh-2BeCbUnoD2wqDxjsNqEGoJiYUOD6l5QAVK3VmZH5tfFljU-2B-2BWRmPr78GVdyYYA00iApn4NR6EAQqJuK3BWMWq3


productief kunnen zijn en de juiste keuzes maken. Travel managers en inkopers adviseren 
wij hoe zij meer kunnen halen uit hun zakenreisprogramma. Kortom, wij helpen onze 
klanten slimmer te reizen en meer te bereiken. Dit doen we in 108 landen met bijna 
13.000 creatieve, toegewijde en ervaren mensen. Met als resultaat het meest constante 
klantenbehoud in de zakenreisbranche (gemiddeld 95% in de afgelopen 10 jaar) en een 
omzet van US$24,6 miljard in 2016. Ga voor meer informatie naar www.bcdtravel.be.  
 
Over BCD Group 
BCD Group is een marktleider in de reisindustrie. Het private bedrijf werd in 1975 
opgericht door de heer John Fentener van Vlissingen en bestaat uit BCD Travel 
(zakenreizen), Travix (online reizen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen en 
Vayama), Park ’N Fly (parkeren nabij luchthavens), en joint ventures Parkmobile 
International (mobiele parkeerapplicaties) en AERTrade (consolidating en fulfillment). 
BCD Group is actief in meer dan 100 landen met ruim 13.000 medewerkers en een totale 
omzet van US$25,4 miljard, inclusief US$10 miljard partneromzet. Ga voor meer 
informatie naar www.bcdgroup.com. 
 
Perscontact 
Katleen Peeters  
+32 2 451 00 06 
bcdtravel@outsource.be 
 
Antje Gasster 
+49 421 3500 838  
antje.gasster@bcdtravel.de 
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