
Geef uw reizigers de kans om 
slimme beslissingen te nemen

 
Reizigersbetrokkenheid
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Door reizigers meer te betrekken, maken ze slimmere 
          keuzes met nieuwe besparingen en veiligere reizen als gevolg.

Vandaag is het eenvoudiger om reizigersbetrokkenheid 
                                    te stimuleren en te promoten, dankzij:

Travelmanagers  moeten  meer aandacht 
                                       schenken aan reizigersbetrokkenheid

Zakenreizigers nemen 
steeds vaker zelf het 
initiatief om hun reis te 
regelen.

Toegankelijke 
data

Deskundigheid

Financiering

Relevante
tools

Specialistische 
hulp

Ze geven de voorkeur 
aan eenvoudige 
boekingstools.

Leveranciers treden vaker 
direct in contact met 
reizigers om hun keuzes 
te beïnvloeden.

Betere business 
intelligence
Een nieuwe generatie 
van analysetools geeft 
travelmanagers een 
beter inzicht in het 
reizigersgedrag en de 
invloed ervan op de 
uitgaven.

Intelligence
Beter inzicht in reisgedrag 
en wat er moet veranderen 
om geld te besparen en andere 
doelen te behalen.

Methode 
Duidelijke regels voor het 
betrekken van reizigers 
op basis van bestaande 
succesverhalen. 

Marketing
Betere toepassing van eenvoudige 
communicatietechnieken.

Mensen
Professionele hulp met 
het introduceren van 
deze praktijken.

Technologie
Meer persoonlijke tools en 
kanalen voor communicatie, 
in het bijzonder mobiele apps 
en sociale gemeenschappen.

 

Betere
marketing
Zodra travelmanagers 
begrijpen welk gedrag 
bijgesteld moet 
worden, kunnen 
ze een aangepaste 
betrokkenheids-
strategie ontwikkelen. 

Betere 
technologie
Tegenwoordig is direct 
contact met reizigers 
mogelijk via apps voor 
zakenreizen (zoals 
TripSource van BCD 
Travel), sociale 
netwerken binnen 
bedrijven en messaging 
platforms.

Betere toegang 
tot kennis
Consultants zoals 
Advito hebben speciale 
strategieën die 
travelmanagers kunnen 
helpen met marketing 
en communicatie.

en wat er moet veranderen 
om geld te besparen en andere 

Reizigersbetrokkenheid
is relevant en actueel

De vijf pijlers van betrokkenheid die 
reizigers helpen om slimme 

keuzes te maken

Factoren die 
reizigersbetrokkenheid 

belemmerden in het verleden
Voor veel travelmanagers was reizigersbetrokkenheid 
geen prioriteit. Hun aandacht ging voornamelijk naar 
andere doelstellingen zoals kostenbesparingen en het 

verhogen van de productiviteit. De meesten 
hadden ook niet de marketing- en 
communicatie-expertise om hun 

programma effectief intern te 
promoten.
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