
Waar wilt 
u naartoe? Hallo

Wij zijn BCD Travel



U kunt 
meer uit uw 
reisprogramma 
halen dan u 
zou denken.
Op het eerste gezicht lijken 
zakenreizen kinderspel: uw reiziger 
moet op zijn bestemming raken om 
zaken te doen. Toch zit er meer achter 
een succesvol reisprogramma. Wij 
helpen u om kansen te vinden die 
uw programma eenvoudig, efficiënt, 
kosteneffectief en aangenaam maken, 
zowel voor u als uw reizigers.

U wilt besparen. 
We helpen u om het 
maximum te halen uit uw 
beleid, uw leveranciers en uw 
processen. Daarbij tonen we 
u hoe u reizigers actief kunt 
beïnvloeden en hun aankopen 
kunt sturen. Zo krijgt u meer 
invloed op verborgen uitgaven.

De veiligheid van 
uw reizigers is een 
prioriteit.
Het beperken van mogelijke 
risico’s staat voorop. We helpen 
u met het beschermen van uw 
reizigers en uw reputatie.

Veranderingen in het 
reisbeleid kunnen 
miljoenen besparen.
Een grote internationale klant 
actief in de petrochemie wilde de 
reiskosten verlagen. We hebben 
hun reisbeleid van naderbij 
bekeken en kansen gevonden 
waarmee het bedrijf meer dan $ 
3,5 miljoen heeft bespaard.

$ 3,5  

miljoen aan
besparingen



U wilt uw reisbudget 
onder controle 
houden. 
Wij zorgen dat u daarvoor de juiste 
data in handen krijgt. Daarna 
adviseren we u over hoe u uw 
strategie kunt verbeteren en de 
kosten kunt verlagen.

U wilt het reizen 
zo prettig mogelijk 
maken voor uw 
doorwinterde 
reizigers. 
Zij hebben immers andere 
zaken aan hun hoofd. 
Met onze tools houdt u ze 
productief en krijgen ze de 
controle zelf in handen, ook 
bij onderbrekingen. We willen 
de verwachtingen van onze 
reizigers overtreffen.

Consulting en meetings 
zijn ook een essentieel 
onderdeel van slim 
reisbeheer. Dat weet u 
ongetwijfeld.
Onze consultants van Advito 
helpen u met het ontwikkelen 
van uw strategie, het verbeteren 
van uw beleid, het analyseren 
van de uitgaven en het meten van 
prestaties, zodat u nieuwe kansen 
kunt verzilveren.

Voor een beter overzicht van uw 
uitgaven aan meetings kan BCD 
M&E een strategie voor meetings 
voor u opstellen. Onze kennis en 
inzichten kunnen de efficiëntie 
verbeteren, besparingen vergroten 
en aanwezigen inspireren.

Ga aan de slag met uw data. 
Dankzij onze business intelligence brachten 
we een grote kans voor hotelboekingen 
aan het licht bij een mega adviesbureau. 
We hielpen hen om de hotelboekingen bij 
BCD te verhogen van 81% naar 97%. Dit 
leidde tot meer besparingen, een betere 
onderhandelingspositie en een optimale 
ondersteuning van reizigers.

Wij staan voor u klaar 
bij noodgevallen. 
Tijdens de toenemende onrust in Egypte in 
2012 vroeg een klant ons om zijn buitenlandse 
medewerkers te evacueren. Binnen 24 uur 
na het evacuatieverzoek hadden we vluchten 
geboekt voor alle reizigers, hun naaste 
familieleden en hun huisdieren. Binnen 72 
uur was iedereen veilig aangekomen op hun 
eindbestemming.

97%  
meer 

besparingen

Vluchten geboekt 
binnen

24  
uur
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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 Internati onal 
(mobiele parkeerapplicati es) en AERTrade Internati onal (consolidati ng en fulfi llment). BCD Group is acti ef in meer 
dan 100 landen met ruim 13.000 medewerkers en een totale omzet van US$ 25,4 miljard, inclusief US$ 10 miljard 
partneromzet. Voor meer informati e, bezoek  www.bcdgroup.com.

www.bcdtravel.com
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slimmer reizen. meer bereiken.TM


