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Blij dat je de weg gevonden hebt naar de gratis
Travel Trends 2012 uitgave van Travelmedia! Na
een succesvolle eerste editie vorig jaar, kon een
vervolg niet uitblijven. Ook nu weer hebben we
verschillende professionals uit de reissector (en
daarbuiten) gevraagd naar hun toekomstvisie
over de Belgische reismarkt.

“Rock the boat” is de slagzin waarmee ik het
Travel 2011 congres van Travelmedia heb
geopend. De uitdrukking slaat op het
veranderingsproces waarmee iedereen
geconfronteerd wordt, ook in onze vrij
klassieke Belgische reissector.
Het voorbije jaar hebben we wereldwijd politici
(gewild of ongewild) zien aftreden. Er is een
financieel systeem dat kraakt met grote impact
op de reismarkt. De Arabische lente die mensen
meer vrijheid (moest) geven, stuurde de
vakantieplannen van heel wat Europeanen in
de war.
En ondertussen werd de 7 miljardste bewoner
van onze planeet geboren, één van de 200.000
borelingen per dag. Velen groeien op in een
ontwikkeld land waar technologie de norm is.
Een wereld van fans, friends en followers. Een
wereld waar “op vakantie gaan” een commodity
is geworden, relatief goedkoop en voor veel
mensen een basisbehoefte.

Een wereld waar de “on/oﬀ” knop stilaan
verdwijnt en waar de “allways on” generatie
regeert. Constant mobiel bereikbaar en zelf
achter de knoppen om ervaringen te delen. En
met de “allways on” generatie bedoel ik niet een
generatie in termen van leeftijd. Wél een
generatie die niet langer op zoek is naar “een
vakantie” maar naar “een belevenis”. Toeristen
die nu nog in cyberspace vertoeven, maar
binnenkort misschien écht wel in space...
Flash deal websites die groeien als kool, of je er
nu voor of tegen bent. Gevestigde waarden,
dicht bij ons, die hun distributie- of businessmodel radicaal omgooien.
De reissector anno 2012 zal niet meer zijn wat
het ooit is geweest. In plaats van de armen in
de lucht te gooien, kan je het veranderingsproces ook aangrijpen om jezelf opnieuw uit te
vinden. Rock the boat!

België, travel in 2012
Peter van den Steen
Directeur Specialist Business Unit
Thomas Cook Belgium

In de reiswereld volgen de trends elkaar alsmaar sneller op. Anderzijds zitten een aantal tendensen al een
fikse tijd in de pijplijn zonder te kunnen doorbreken. Kortom een voorspelling van wat volgend jaar gaat
brengen, vergt echt wel een glazen bol. Een boeiende uitdaging op zich dus.
In het bredere Europese kader verwacht PhoCusWright een optimistische groei van 5% van de totale
reismarkt in 2012. Het online aandeel groeit daarbij rustig van 38% (projectie 2011) naar 39% (projectie
2012).
In een Belgische context kan je wellicht een iets grotere online groei verwachten gegeven de relatieve
achterstand die we hier nog hebben. Ik verwacht hier trouwens opnieuw relatief grote investeringen van de
meeste spelers.
De globale reismarkt doet het in ons land al enige tijd net iets beter dan de brede economische groei. Als
we rond 2% groei eindigen zou dat dus al mooi zijn.
WELKE TRENDS ZITTEN ACHTER DIE CIJFERS?
Social-mobile-local lijkt ook komend jaar nog niet aan de grote doorbraak bij ons. Mocht er eindelijk iemand
iets aan de mobiele- en roamingtarieven kunnen doen? Ondertussen kan je wel al enige inspiratie halen uit
“Sustainism is the new modernism”, zelfde boodschap, maar dan groener.
“Collaborative consumption” zou dan wel eens sneller uit de startblokken kunnen schieten. Airbnb.com
heeft ondertussen meer dan 10.000 woningen in Manhattan in de aanbieding. De huisruil van onze

eigen pionier Taxistop heeft zicht op een ruim nieuw leven. Lees er zeker “What’s Mine is Yours” van Rache
Botsman op na.
Om bij de boeken te blijven: Chris Andersons geupdate “The Longer Long Tail” lijkt meer impact dan ooit te
krijgen. De essentie blijft dezelfde: “The distribution and inventory costs of businesses successfully applying this
strategy allow them to realize significant profit out of selling small volumes of hard-to-find items to many
customers instead of only selling large volumes of a reduced number of popular items. The total sales of this large
number of ‘non-hit items’ is called the Long Tail.”
Of om het in reistermen te stellen: de groei is aan de specialist travel. In een niet zo ver verleden vaak enkel
het product van een buitenlandse nichespeler of hopeloos in de knoop met de aanpak en processen van
een klassieke zon-en strandvakantie. Maar dat is niet meer zo: het potentieel om de helft van je omzet uit
nicheproducten te halen, krijgt alsmaar meer weerklank.
In dit kader ben ik dan ook persoonlijk bijzonder blij met m’n nieuwe uitdaging bij Thomas Cook: de nieuwe
specialist afdeling met een breed scala aan fantastische producten: van cruises tot motorvakanties, van
wereldreizen tot business incentives en nog heel veel meer.
Altijd fijn om over trends te schrijven, steeds fijner om ze mee vorm te kunnen geven.

Wie 2012 overleeft,
zal ook wel 2015 halen
Antoon van Eeckhout
Stichter-bestuurder Vereniging Vlaamse Reisbureau’s
uit eigen naam

Onlangs werd ons gevraagd : “Waar gaat het in 2012, en later, met de Belgische reissector heen?” Ik was al
opgelucht dat de vraag zich beperkt tot: “De Belgische reissector”. Maar toch is - lijkt mij - dit nog te breed.
Want wat bedoelt men nu eigenlijk met “reissector” ?
REISSECTOR
Met de “reissector”, in het vakjargon beter gekend als T & T (travel and tourism) gaat het uitstekend, wat niet
betekent dat het met iedereen even goed gaat. Zo klaagt de nieuwe CEO van de IATA, Tony Tyler, dat de
nettowinst van alle IATA maatschappijen samen, in 2011 vermoedelijk zal dalen tot “slechts” 4 miljard dollar,
waar het in 2010 18 miljard was. Maar anderzijds noteerde alleen al Singapore Airlines voor het boekjaar
2010/2011 een nettowinst van 1,109 miljard dollar en dan heb ik het nog niet over Ryanair, dat niet bij IATA
is aangesloten, en in 2011 de hoogste nettowinst ooit zal boeken.
Een extreem voorbeeld, weliswaar in een andere sector, wat het betekent om de beste te zijn vind ik bij het
mode- en lederhuis, Hermès. Dit boekte in 2010 ruim 25% meer omzet en 44 % meer winst wat resulteerde
in een operationele winst van € 668,2 miljoen. Wie een Hermès tas van € 6.000 wil, moet dikwijls maanden
wachten op het gewenste model en kleur.
REISBUREAUSECTOR
Het is duidelijk, voor de reissector in het algemeen en de reisbureausector in het bijzonder: het zal niet
(meer) goed gaan voor iedereen, maar de besten, zullen er beter van worden.

Dit geldt op alle niveaus: TUI doet het uitstekend, Thomas Cook kreunt onder haar schuldenlast en verloor in
twee jaar tot 95% van haar beurswaarde (TUI “maar” 55%). De vijftig VVR-leden met de grootste omzet gaan
er samen met 12% op vooruit, de vijftig kleinste VVR-leden gaan er samen met 18% op achteruit.
2012?
Wat 2012 zal brengen, weten zelfs Sarkozy en Merkel niet. Kruipen de landen van de Eurozone samen uit het
dal? Of haalt de molensteen van de persoonlijke ambitie in Duitsland en Frankrijk, geconcretiseerd in de
verkiezingsuitslag, de euro onderuit (het Griekse probleem is er in feite één van lilliputters!)?
Resulteert dit zich in een alles verwoestende recessie of betekent het verdwijnen van een sterke euro een
soort van devaluatie die de Europese economie een exportkick geeft?
LATER?
Wie 2012 overleeft zal ook wel 2015 halen, het jaar waar het - volgens trendwatchers en zelfs ernstige
economisten - allemaal beter zal gaan, tenminste wanneer de politici hun woord houden, namelijk dat
tegen dan de schuldenberg is afgetopt.

WAAROM?
Omdat het reizen voor meer dan 70% van de Vlaamse bevolking een primaire behoefte is.
Omdat ruim 20% van de Vlaamse bevolking, gisteren, vandaag, morgen en overmorgen, ondanks de crisis,
geen financiële problemen kent.
Omdat juist dit gedeelte van de bevolking overwegend beroep doet op een reisbureau.
Omdat de (echte) directe verkoop via het internet, d.w.z. het rechtstreeks boeken bij de dienstenverlener
(hotel, vervoerder) (waarschijnlijk) over zijn hoogtepunt heen is.
Omdat de reisagent, met succes, het internet steeds meer als een positief element in zijn bedrijfsvoering
onderkent dan als een vijand.
Omdat de Vlaamse reisagent de taaiste ter wereld is en hij in zijn strijd tegen oneerlijke concurrentie kan
terugvallen op de VVR.

2012
Where
‘everyday life’
meets
‘travel’

Catherine Van Holder
Allround traveler Nomadz.nu

HUMAN INC.
Reizen wordt menselijker. Als reiziger ga ik op zoek naar authentieke ervaringen, persoonlijke connecties,
unieke verhalen. Logies worden rechtstreeks, “peer to peer” geregeld. Via couchsurfing.org ontmoet ik een
lokale Deense filmregisseur die me met zijn stad laat kennismaken. Ik verblijf enkele weken in Buenos Aires
en regel mijn logies via airbnb.com, waar ik een studio huur bij een lokale copywriter in plaats van via een
onpersoonlijke reisorganisatie.
In 2012 zien we een stevige toename van deze P2P mentaliteit, en niet enkel op het vlak van logies. Ook
door middel van storytelling wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar een menselijke connectie.
Via gidsy.com boek ik "activities organized by real people”. Ik huur een trabant om Berlijn mee te verkennen
of ik ga lunchen met een start-up coach in New York. Met de reisgidsen van nectarandpulse.com word je op
sleeptouw genomen door Chris en Anna en een dozijn andere lokale hipsters. En wanneer ik me laat
rondleiden in Lissabon dan boek ik geen toeristische gidsen in de traditionele zin van het woord, maar doe
een beroep op Ricardo of Marta van wehatetourismtours.com, echte locals die je laten kennismaken met
hun stad.
WE ARE ALL DIGITAL NOMADS
Voor de doorwinterde reiziger verdwijnt de scherpe scheidingslijn tussen “tourists” en “locals”, tussen “hier”
en “elders”. Steeds meer van mijn thuis gaat mee op reis. My home is where my iPad is. My work is where my
laptop is. Het onderscheid werk/vrije tijd vervaagt. Hoe makkelijker en hoe meer jobs location indepent

kunnen uitgevoerd worden, hoe groter de verleiding om eens een maandje in Berlijn te gaan werken of
voor 4 maand naar Thailand te gaan wonen. Toegegeven, ook in 2012 blijft dit een niche trend en niet
iedereen gaat zo extreem als wij met nomadz.nu. Maar op kleinere schaal zijn we allemaal een beetje
digitale nomaden geworden. In 2012 gaan de laptop, iPhone en tablet mee op reis. Slechts een minderheid
blijft niet in contact met vrienden en familie, via Facebook en andere sociale netwerken. Mijn muziek- en
boekencollectie heb ik integraal mee op reis. En een mailtje naar die ene klant is even snel verstuurd van op
een terrasje in Valencia als van op “den bureau” in Brussel. Zeker voor de steeds groter wordende groep
freelancers.
TRAVELERS WITH A “CAUSE”
Persoonlijke doelen komen voorop te staan. Ook in reizen. Nog niet lang geleden had ik als vakantie de
keuze tussen een strandvakantie, een skireis of een citytrip. Zoek je vandaag in Google naar "medical
tourism", dan levert dat meer dan 90 mio (!) hits op. Reizen gebeurt steeds meer in functie van mijn
persoonlijke interesses en algemene levensdoelen.
Ben ik een foodie, dan boek ik via spoontrip.com een trip. Wil ik gaan mediteren, dan klop ik aan bij
monkforamonth.com. Met politicaltours.com reis ik naar Ethiopië of Ierland in het zog van een journalist of
een voormalige diplomaat die me meenemen doorheen de politiek en “current state of aﬀairs” van een land.
In Nederland kan scheiden tegenwoordig ook op hotel waar een legertje psychologen en advocaten
klaarstaan om alles in goede banen te leiden. Een functioneel weekendje weg omdat sommige emotionele
stappen makkelijker te nemen zijn elders, weg van dagelijkse patronen. En in Duitsland organiseert

die-liebeskuemmerer.de een weekje er tussenuit voor mensen die een recente scheiding proberen te
verwerken. Ook hier onder begeleiding van een team van therapeuten, nutritionisten en fitness coaches. Of
wat had je gedacht.

People
Business
Het gaat over mensen.
Het gaat over toegevoegde waarde.
Het gaat over keuzes maken.
Het gaat over diversificatie.
Zowel bij onze klant, als in de distributiemodellen.

Katelijne Haelters
Leisure Sales Director & Indirect Web
Accor Hotels

Alles verandert razendsnel in de reisindustrie, en tegelijkertijd blijft veel wat
er altijd al was. Reizen is en blijft een "people business”. Mensen zijn
verschillend, hun wensen zeer divers.
Wat altijd blijft, is dat mensen waar willen voor hun geld, ze willen
zekerheid, ze willen gemak, ze willen veiligheid. De één wil avontuur,
bewegen, ontdekken, shoppen, spanning, de ander wil rust, groen,
wellness, teveel om op te noemen. Daar is “in de fond” niets aan veranderd.
Economische en politieke situaties zullen ongetwijfeld het boekingsgedrag
beïnvloeden, zowel naar budgetten als bestemmingen toe. Maar vakantie,
reizen en ontspanning, blijkt steeds weer een essentieel onderdeel te zijn
van het leven.
Wat wel fundamenteel is veranderd door de technologie, is de
communicatie. Communicatie doet de klant vandaag voor een groot deel
zelf via alle social media. Willen of niet, iedereen moet erin mee, want de
invloed van deze “client comments” en informatie, of die nu goed zijn of
slecht, via welk kanaal dan ook, ze hebben een zeer drastische en
onmiddellijke invloed op de boekingen.
Multi-channel communicatie en distributie is voor de toekomst de
boodschap. Mobile communicatie en goeie mobile apps zullen hier ook
een belangrijke rol gaan spelen.

In de reisindustrie zal men vooral moeten “weten” wat zijn klant wil. CRM... daar zal het in de toekomst nog
veel meer om te doen zijn. Gerichte acties, naar klanten waarvan we “weten” dat ze interesse hebben in wat
we hen voorstellen!
De klant wil toegevoegde waarde, of dit nu over service gaat, over gemak, over veiligheid, of originele
content, elke aanbieder die wil succesvol zijn zal zich moeten onderscheiden van de rest. De toegevoegde
waarde wordt meer dan ooit belangrijk in een wereld waar prijzen steeds transparanter worden en
distributiekosten onder grotere druk komen te staan. Daarbij moeten misschien keuzes gemaakt worden.
Beter goed zijn in wat je doet, dan overal aanwezig zijn, zonder de broodnodige expertise.
Eco-friendly reizen en het belang van sustainable development neemt ook toe in onze sector. Dit heeft
zowel een impact op het gedrag van onze klanten, als op de hotelsector met energiebesparende maatregelen en andere milieu-initiatieven. Zowel de “leisure” als de “zakelijke” klant gaat hier meer en meer
aandacht aan besteden.
En last but not least: klanten die we hebben, willen we behouden! Daar werd in het verleden veel te weinig
aandacht aan besteed.

3 trends volgens
groupon travel
Bram Clincke
CEO Groupon Travel

EXPERIENCE 2.0
Businessweek rapporteerde deze week een interessant fenomeen tijdens het Amerikaanse Christmas
Shopping seizoen: “Forget the Fruitcake, give diving lessons”. Amerikaanse consumenten geven eerder
ervaringen als kerstcadeau dan materiële geschenken. Twee Amerikaanse tieners verkozen een uitstapje
met overnachting naar een wedstrijd van de Dallas Cowboys boven een nieuwe spelcomputer. Dit met volle
instemming van hun moeder die trots was dat ze kozen voor ervaring en herrinering in plaats van gadgets:
“familietijd is het mooiste cadeau dat ik kan geven”.
Tijdens crisisen tijd hebben mensen vaak het gevoel dat ze toch niet materiëel rijk kunnen worden (het is
immers crisis), maar dat ware rijkdom en levensvreugd erin bestaat dingen mee te maken. Crisis zorgt vaak
voor een creatieve boost en inspireert nieuwe (kunst)stromingen zoals bv. punk. “Less bankers, the more
fun”.
Wat heeft travel hier mee te maken? Wel travel is experience. Dus hoe maak je een experience echt
onvergetelijk : weekendje Barcelona met als hoogtepunt wat Messi dribbels, overnachten in een luxueuze
bedoeïnentent in de Ardennen, een hip rockfestival in een Engels bungalowpark, eindejaar in Monaco,
zelf je kruiden plukken en koken in een vegetarisch hotel, een remix schrijven van Marvin Gaye's 'Sexual
Healing' op het strand van Oostende of gewoon een chocoladefontein bij het ontbijt.
Dat is toch niche hoor ik velen zeggen. Misschien wel, maar dankzij internet is het veel makkelijker om een
groep van gelijkgezinden te bereiken en kunnen dergerlijke produten zeer populair worden. Spannend om
te zien wie er in 2012 met de meest vernieuwende experience vakanties op de proppen komt.

IMPULSE BUYING
We kennen het allemaal, de kassa's aan de supermarkt. Aha een doosje muntjes voor als mijn adem minder
fris wordt, een catchy cover van Story of Humo, mmm chocolade, ...
Of nog een groter shopping walhalla : de solden. Dit fenomeen kennen we onder de naam ”impulse buying”.
Er wordt vaak deningrerend gedaan over impulse buying, maar een mens is gelukkig niet 100% rationeel :
impuls aankopen zijn gewoon fun. Waarom houden zoveel vrouwen (en mannen) van shoppen en de
zesmaandelijkse solden?
Reizen kopen wordt ook meer en meer impulse buying. Van rationeel catalogussen vergelijken en je
vakantie 6 maanden op voorhand kiezen naar “oh, dat ziet er leuk uit: Buy”.
Soms is het onduidelijk wat mensen triggert. Waarom verkopen skireizen niet in de week van 14 november,
maar wel in die van 21 en de week erna weer niet meer? De eerste herfstbladeren beginnen te vallen en de
weekendjes weg en citytrips vliegen de deur uit. De consumens denkt niet volledig rationeel. Er valt nog
zoveel te leren en bestuderen, zeker nu reizen meer en meer een impulse product wordt.
FLEXIBILITEIT
De grootste aanpassing na 4 jaar in Azië gewoond te hebben is het feit dat je hier niet altijd en overal naar
de winkel om om het even wat te kopen. Voorbij zijn ook de tijden dat je moest kiezen tussen je favoriete TV
programma of een sporttraining. Dankzij downloads of functies als “net gemist” kijk je wanneer je wil.

Tablets en smartphones versterken nog het gevoel dat je alles overal kan doen, op elk moment. Dat geldt
ook voor reizen boeken en beleven. Een consument kan nu op elk moment van de dag een trip boeken en
verwacht ook dat hij daarbij de nodige informatie kan vinden. Maar dit geldt niet alleen voor het boeken,
maar ook voor vertrekken. “Oh is er is een activiteit weggevallen volgende week zaterdag, let's go on
citytrip”. Dankzij last minutes, speciale aanbiedingen en oﬀ-season activiteiten worden veel bestemmingen
het hele jaar door interessant.
Een hele groep consumenten zijn ook ongelooflijk flexible geworden : “Ik boek enkel het hotel, de vlucht
vind ik zelf wel” of andersom. “Rellen in Egypte, het ideale moment voor een Hurghada strandvakantie, dat
ligt toch een heel eind van Caïro vandaan”.
Een hele uitdaging om de reisproducten en boekingslogistiek zo flexibel mogelijk te maken.

2012
is het jaar
van de
waarheid
Kim Daenen
Social Media Manager
Brussels Airlines

DIGITAL SERVICING
Reizen was in 2011 al sterk gericht op ”experience” en ik verwacht voor 2012 niets anders, al gaat die
ervaring nu niet enkel meer om de reiservaring, maar ook de service-ervaring. We zullen steeds meer
moeten evolueren naar inhoudelijk waardevolle communicatie en servicing.
We waren de laatste jaren getuige van een verschuiving van bedrijfscentrische communicatie naar
klantcentrische communicatie (User Generated Content). De consument heeft die verschuiving veroorzaakt
en omarmd. De meeste Belgische (reis)merken stonden erbij en keken ernaar, zo lijkt het wel. Enkele grote
merken hebben geïnvesteerd in hun social media aanwezigheid, maar strategiëen ontbraken en we leken
de consument slechts bij te benen, niet voor te lopen, en dat is een gemiste kans.
Maar er is hoop. België mag dan nog niet helemaal op de kaart staan op gebied van digitale media, in 2011
is het toch heel belangrijk gebleken om een social media aanwezigheid te hebben, om op te vallen en
vooral, een community rond zich te scharen. Een community die in 2012 zijn vruchten zal afwerpen...
Sommige bedrijven staan al in het stadium waarin interne stakeholders overtuigd zijn, anderen zien nog
niet helemaal in dat participeren in de online conversatie noodzakelijk is, nog anderen hebben al een
volledige roadmap uitgetekend voor hun social media activiteiten voor de volgende jaren. Het zal dan ook
niet verrassen dat de reisindustrie in 2012 een jaar vol uitdagingen tegemoet gaat, waarin “change
management” centraal zal staan. Waar we in 2011 focusten op bijbenen met de consument (of, in sommige
gevallen, bijbenen met de concurrentie) zal het er in 2012 op aan komen om uit te blinken. Verwachtingen
zijn gecreëerd en de online service zal een vanzelfsprekend gegeven worden. Dit impliceert een
mentaliteitswijziging doorheen de hele bedrijfsstructuur. Marketingfuncties zullen convergeren en

transformeren, we zullen op zoek moeten gaan naar multi-skilled marketeers, zij die zich thuisvoelen in de
online communicatie, maar die ook traditionele boodschappen kunnen vertalen naar het doelpubliek, en
die bijvoorbeeld ook nog eens kunnen video editen, ... Aanpassingsvermogen wordt het nieuwe
competitieve voordeel.
Het wordt hoog tijd dat beslissingsnemers inzien dat sociale media niet “gevaarlijk” zijn voor het merk, ze
zijn een kans om gevaarlijke negatieve commentaren en reviews van repliek te dienen. In een tijd waarin
sociale media steeds meer naar mobiele platformen verschuiven, komt de reissector net als meest relevante
industrie naar voren voor “on the go servicing”. De merken die in online coversation en servicing investeren
zullen dit jaar torenhoog boven de achterblijvers uitsteken. Voor Brussels Airlines specifiek betekent het dat
we ons des te meer kunnen onderscheiden van de no-service maatschappijen. We moeten inzien dat we
enkel door eerlijke authentieke communicatie, waarin de klant centraal staat, de ziel van ons merk kunnen
tonen.
VOLAUTOMATISCH EN TOCH PERSOONLIJK
Persoonlijke service wordt eens te meer belangrijk nu het reizen bijna volautomatisch verloopt: we boeken
zelf onze reis online en checken onszelf online in, via mobile, of aan een automaat op de luchthaven. Deze
handelingen vinden we anno 2011 volkomen normaal. We scannen zelf onze “boarding pass” om naar de
gates van Brussels Airport te gaan en op sommige luchthavens check je zelf ook nog eens je bagage in. De
persoonlijke relatie met het merk verdwijnt stilaan, maar kan worden opgevangen door “social servicing”,
waar het merk zijn gezicht weer kan laten zien van een geheel andere kant. Dit past overigens perfect in het
rijtje van de automatisering: “personal, but digital”.

INNOVEREND ONDERNEMEN
Ik las dit al in de vorige editie van het Travel Trends rapport, als voorspelling voor 2011, maar toch vind ik dat
de Belgische reisindustrie daar niet genoeg in geslaagd is. Innovatieve platformen die het de reiziger
makkelijker maken en hem meer engageren (zoals je reis online sharen, je reisgids zelf samenstellen, ...)
mogen niet uit de technologische sector komen; deze innovaties moeten ons initiatief zijn en dat gebeurde
in 2011 nog veel te weinig. Het is tijd om het Belgische schroom af te schuiven en uit de schaduw te treden.
Dit jaar wordt het jaar van de waarheid voor vele bedrijven.
Mijn boodschap voor 2012: omarm de verandering want het is een uitdaging!

Maak jezelf
niets wijs
Jan Peeters
CEO
Travolon

De visies en voorspellingen in dit trendrapport wijzen
op een opwindende, creatieve en uitdagende
toekomst voor de toeristische industrie. Maar een
toekomstgericht rapport zou niet volledig zijn zonder
een waarschuwing. Er is immers “het toerisme” en er is
“de reissector”. De verleiding voor “de reissector” is
groot om te constateren dat het allemaal nog niet
zo’n vaart gelopen heeft. Crisis, politieke onrusten:
ach, een klein verlies in omzet vorig jaar, dat valt nog
best mee. Dat is de foute conclusie. Het is allemaal
wél zo’n vaart aan het lopen.

De ABTO-leden verkochten een dikke twee miljoen reizen. Men spreekt van een “licht verlies” van -1,6%
tegenover vorig jaar. Vandaar de reactie: “het heeft allemaal zo’n vaart niet gelopen”. Opgepast. We mogen
best positief en opgewekt zijn, maar we mogen onszelf wel niets wijsmaken.
Tijdens het congres Travel 2011, georganiseerd door Travelmedia, haalde een spreker het jaarlijkse
reisonderzoek van de Federale Overheidsdienst Economie aan. Dat onderzoek peilt naar de
vakantiegewoontes en -voorkeuren van de Belgen. Het gaat om een steekproef bij gezinnen, die elk
kwartaal bevraagd worden. Een serieus, professioneel onderzoek, met relevante en geloofwaardige
resultaten. De moeite om even te bekijken, en om te vergelijken. Immers: informatie is macht. Uit dit
onderzoek blijkt dat in 2010 64% van de Belgen op vakantie is geweest. In 2009 was dit maar 55%. Het
aantal buitenlandse reizen steeg in 2010 met 14,3% tegenover het jaar voordien. Hier is geen tekening bij
nodig: de georganiseerde reisindustrie verliest marktaandeel. En zelfs fors.
We staan voor een heel moeilijke uitdaging: vechten tegen een moeilijk zichtbare vijand. De Belgische
consument wordt verleid door low cost airlines, door vergelijkende websites, door flash sales aanbiedingen,
door onze leveranciers, door cadeaubonnen, door lezersaanbiedingen, ... kortom, honderden bestaande en
potentiële concurrenten. Het speelveld is grondig gewijzigd. Alle overzicht en overzichtelijkheid zijn zoek.
Marktaandeel verliezen is een gekke ervaring. Vaak kom je op een hellend vlak terecht, en ga je steeds
sneller glijden. Tot je de steile vaart naar beneden niet meer kan stoppen. Vandaag is het vijf voor twaalf
voor de georganiseerde reisindustrie. We moeten de nieuwe verleiders van de consument niet bestrijden:
dat zijn methodes van de vorige eeuw. We moeten ons eerlijk afvragen wat die anderen beter doen dan wij.

Forward to basics
Herman Konings
Trendwatcher
nXt

De beste manier om de toekomst van de Belgische reissector te voorspellen, is ze zelf uit te vinden. In 2011
vonden we een aantal reistrends in de green room; in 2012 verwachten we dat ze het kopje buiten steken ...
TREINREIZEN
De terugkeer van het idee van reizen als een waardevol en aangenaam onderdeel van de ervaring.
Treinreizen in Europa, tot max. 400 km, voor (korte) verblijven winnen aan populariteit. Van stadscentrum
tot stadscentrum, zonder de wachtmerrie bij check-in balies en douanecontroleposten. Slow travel in Orient
Express stijl en non-stop hogesnelheidstreinen tussen grote (en minder grote) yoghurtsteden (°) zullen de
volgende jaren aan belang winnen, zeker nu luchtreizen (opnieuw) duurder, minder comfortabel en nog
verre van milieuvriendelijk blijken.
EVERYWARE MARKETING
Verwacht wordt dat één op drie mobiel bellende Belgen in 2012 een smartphone (of vlot toegang tot een
smartphone) zal hebben, en dus zal de app-etijt voor handzame, digitale reis- en verblijfsdiensten sterk
toenemen. De hotelsector spreekt al van een opvallende groei van lastminute boekingen per smartphone.
De ontwikkeling van merkspecifieke geo-locatie apps en diﬀerentiële prijsbepaling via IP adressen wordt
vitaal. Kleine reis- en verblijfsaanbieders dienen hun krachten en talenten (nog beter) te bundelen en stateof-the-art apps met perfect aansluitende serviceplatformen in het leven te roepen. De apps moeten
gehoorzamen aan de 0-1-2-3 wetten van de reisconsument : 0 handleidingen, 1 toegangspoort, 2
keuzemogelijkheden (°°) en 3 seconden om een verzoek in te willigen ...

SELFNESS
Gastvrijheid lijkt (en dient) te worden heruitgevonden. De aldoor groter wordende groep postmaterialistiche generatie van reizigers wil dat hotels en b&b’s zich ook ontfermen over hun ziel en zinnen, en
niet enkel over hun lichamelijke noden. Zo heeft het Britse School of Life voor de Morgans Hotel Group de
“Minibar of the Mind” ontwikkeld, een doosje met inspirerende verhalen, conversatiestarters en tips voor
persoonlijkheidsverbetering. De doosjes zijn beschikbaar in elke hotelkamer en nodigen de ook mentaal
vermoeide reizigers uit om te lezen, te schrijven, te denken en gesprekken aan te vatten, zowel met
medereizigers, als met volstrekte vreemden.
We gaan duidelijk vooruit (everyware marketing, kogeltreinen), maar met het oog steeds gericht op de
naakte essentie (selfness, slow travel). Forward to basics, met andere woorden!
(°) Yoghurtsteden zijn middelgrote en grote steden met – zoals yoghurt – een actieve cultuur (perfecte mix
van cultuur, entertainment, winkelen, food, wellness en beweging (fietsen)).
(°°) Het aantal keuzes mag uitgebreid zijn, maar doeltreﬀende keuzearchitectuur is een noodzakelijk
gegeven : geef telkens de keuze uit slechts twee alternatieven en bouw de wens/droom van de
reisconsument via een boomdiagram uit. Houd steeds voor ogen dat consumenten niet van ‘kiespijn’
houden ...

5 trends gespot op

Op Springwise.com publiceren trendwatchers van
over de hele wereld leuke nieuwigheden en
opvallende trends die in onze maatschappij
opduiken.
Het team van Travelmedia koos, bij wijze van
extraatje voor dit Travel Trends rapport, de 5
meest in het oog springende nieuwigheden uit de
Springwise-categorie “Tourism & Travel”.
Dankjewel aan Chris Turner van Springwise voor
zijn medewerking aan dit Travel Trends rapport.

REAL-TIME MARKETING MET TWITTER
De dienst Reach.ly brengt hoteliers op een eenvoudige manier in contact met reizigers. De tool scant tweets
van Twitter gebruikers die praten over hun reisplannen of steden die ze willen bezoeken. Reach.ly filtert alle
posts en plaatst ze in een gebruiksvriendelijk dashboard. Hoteliers kunnen hierop inspelen en via de dienst in
contact komen met de reizigers door advies aan te bieden of een gerichte aanbieding voor te stellen. Lees
meer...
HOLIDAYCROWD GOOIT BOEKINGSPROCES OM
Reizigers worden vaak geconfronteerd met een overweldigend aantal websites die hen het beste aanbod
tegen de beste prijs belooft. HolidayCrowd gooit dit proces helemaal om. De dienst nodigt gebruikers uit aan
te geven in welke reisbestemmingen ze geïnteresseerd zijn. Aangesloten reisbureaus kunnen dan op basis van
die informatie een passende reis voorstellen. Reizigers kunnen onmiddellijk hun reis boeken bij de reisagent
met het beste aanbod. Lees meer...
SLA EEN BRUG TUSSEN OFFLINE EN ONLINE
Hoewel iedereen online met elkaar verbonden is, bestaat er nog steeds een moeilijk te overbruggen kloof
tussen oﬄine en online. Om die verbinding te maken, kunnen klanten die verblijven in één van de
vakantieparken van “Great Wolf Lodge” aan de hand van een speciale polsband vakantiefoto's delen met hun
vrienden op Facebook. Gasten kunnen bij één van de kiosken van het vakantiepark poseren voor de foto. Als ze
daarna hun polsbandje scannen wordt de vakantiefoto onmiddellijk op Facebook geplaatst. Lees meer...

SNEL EN EENVOUDIG EEN MOBIELE APP OP MAAT
Met SocialStay kunnen hotels snel en volledig op maat een app en eigen mobiele omgeving creëren, zonder
dat er enige kennis van programmeren nodig is. Hoteliers kunnen push-berichten naar gebruikers sturen en
gebruik maken van sociale en locale functies. Zo kunnen hotelgasten via de "Who's here"-sectie van de app met
elkaar in contact komen. Lees meer...
GEEF JE ORGANISATIE EEN STEM : DEEL ECHTE VERHALEN
Vancouver International Airport heeft in 2011 een opmerkelijke wedstrijd georganiseerd; de winnaar won een
verblijf van 80 dagen op de luchthaven. Tijdens het verblijf werd gevraagd om unieke, persoonlijke en kleine
verhalen te delen over het leven op Vancouver International Airport. Gewapend met een camera en
montageapparatuur gaf de winnaar de op één na grootste luchthaven van Canada een stem via een eigen
blog, Facebook en Twitter. Lees meer...

Tot slot
Dit Travel Trends 2012 rapport werd samengesteld door Travelmedia nv, specialist in online marketing voor
bedrijven en organisaties uit de reissector.
Maar ere wie ere toekomt : het is dankzij de medewerking van verschillende vakmensen dat dit document er
is gekomen. Daarom een welgemeend dankjewel aan Bram Clincke, Kim Daenen, Katelijne Haelters, Herman
Konings, Jan Peeters, Chris Turner, Peter van den Steen, Antoon van Eeckhout, Catherine van Holder en de
medewerkers van Travelmedia.
Twitter mee over Travel Trends 2012 via #trtr12

Over travelmedia
Travelmedia nv helpt toeristische diensten, touroperators, reisagenten, hotels, luchtvaartmaatschappijen,
vakantieparken, enz. met de strategie en praktische uitvoering van hun online marketing. Travelmedia geeft
niet alleen advies, maar reikt ook praktische en resultaatgerichte tools aan. We zijn een “handen-uit-demouwen” bedrijf.
Dankzij onze ruime portfolio van online travel media kunt u adverteren op toonaangevende reiswebsites,
zoals Vakantiepromos, Promovoyages, Mytrip, Euroreizen, Reisroutes, enz. Ook e-mailnieuwsbrieven
behoren tot de mogelijkheden. Zo versturen we maandelijks meer dan anderhalf miljoen nieuwsbrieven
naar onze abonnees.
Daarnaast beheert Travelmedia advertenties op Google en Facebook voor heel wat klanten. Ook sociale
media zijn ons niet vreemd. Voor diverse klanten zetten we deze nieuwe media op een slimme manier in.
En ja, we zijn ook de mensen achter de succesvolle Travel 2010 en Travel 2011 congressen (waar in 2012
absoluut een vervolg op komt), de website Travelupdate.be voor reisprofessionals en heel wat andere grote
en kleine online initiatieven.
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