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De wereldwijde vraag naar vliegreizen 

blijft sterk en noteerde in september een 
jaarlijkse groei van 7%.3 Samen met de 
aanhoudende lage olieprijzen heeft dit 

luchtvaartmaatschappijen ertoe gezet om 
capaciteit te behouden of zelfs uit te 

breiden. Maar ze kunnen nog steeds niet 
voldoen aan de groeiende vraag. We 

denken dat dit in 2017 zal veranderen. 
Een vertraging in de groeiende vraag zal 
resulteren in een overaanbod. Dit maakt 
het luchtvaartmaatschappijen moeilijk 
hun prijzen te verhogen en zal in een 
aantal markten zelfs de prijzen naar 

beneden duwen.
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De intercontinentale prijzen blijven ongewijzigd of dalen 
overal, behalve in Europa waar businessclassprijzen licht 
zullen stijgen. De prognoses voor regionale tarieven lopen 
meer uiteen. Prijzen voor businessclass blijven gelijk in 
Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, maar we 
verwachten een stijging in alle andere markten. Prijzen voor 
economyclass blijven gelijk of dalen in de meeste markten, 
behalve Afrika en Zuidwest-Pacific waar we een stijging 
verwachten. Wereldwijd zal dit resulteren in een stijging 
van 1% in prijzen voor businessclass en stabiele prijzen voor 
economyclass.

We hebben onze voorspelling 
van intercontinentale prijzen 
voor businessclass verlaagd 
van 1% naar 0% vanwege de 
lager dan verwachte vraag.

We hebben onze voorspelling 
van regionale prijzen voor 

economyclass verlaagd van 
-2% naar -3%.

We blijven bij onze voorspelling van 
hogere intercontinentale prijzen en 

vaste of lagere regionale prijzen.

Nu airlines binnen de regio uitbreiden, 
vooral in Saoedi-Arabië, hebben we onze 
regionale voorspelling verlaagd naar 0% 

voor businessclass en -2% voor 
economyclass.

Afrika
We hadden de voorspelling van 

intercontinentale prijzen verlaagd 
vanwege minder vraag naar Europa en 

het Midden-Oosten. Maar nu verwachten 
we dat regionale prijzen voor 

economyclass met 1% zullen stijgen.

Vanwege aanhoudende 
capaciteitsuitbreiding hebben we 
de intercontinentale prijzen voor 

businessclass bijgesteld naar -1% en 
regionaal naar +2%.

We blijven bij onze voorspelling van 
vaste intercontinentale prijzen en 

hogere regionale prijzen.

De klantreis 
begint met 
identiteit1 

Consumenten gebruiken verschillende kanalen, zoals mobiele en 
sociale media, om in contact te komen met bedrijven. Ze willen 
nuttige, persoonlijke ervaringen. Maar om deze te kunnen 
bieden, moeten bedrijven meer weten over de kenmerken, het 
koopgedrag en de voorkeuren van elke individuele klant.

Met Customer Identity Management kunnen bedrijven zoals 
Adobe en Gigya identiteiten van consumenten verzamelen, 
koppelen, beheren en benutten. Deze uitgebreide data van 
consumenten geeft bedrijven de informatie die zij nodig hebben 
om persoonlijke ervaringen te creëren waardoor duurzame 
relaties ontstaan.

Customer Identity Management betekent:

• Connect– met het verzamelen van data uit eerste hand 
veranderen 'anonieme' klanten in 'bekende' klanten.

• Collect – verzamelde data samenvoegen in klantprofielen.

• Convert – klantgegevens analyseren en segmenteren voor 
inzichten die een persoonlijke ervaring mogelijk maken.

Met Customer Identity Management kunnen zakenreisorganisa-
ties hun oplossingen en diensten op een veel persoonlijkere 
manier toepassen. Daarnaast kunnen ze share buttons en 
engines inzetten om toegang te krijgen tot uitgebreidere 
klantfeedback en sneller te reageren op opkomende trends.

Maar toestaan dat persoonlijke informatie op deze manier wordt 
beheerd, kan aanleiding geven tot zorgen over privacy en security. 
De meeste Customer Identity Management-bedrijven bieden al 
end-to-end-versleuteling en scherpe controle van gebruikersmach-
tigingen. Veel bedrijven (vooral in de EU) houden zich niet alleen 
aan de geldende dataprivacyreguleringen, maar voldoen ook aan 
informatiebeveiligingsnormen zoals ISO 27001. Dit zou zorgen over 
de security van persoonsgegevens moeten wegnemen.

De zakelijke reisbranche is ideaal voor de toepassing van 
personalisatie; veel reisleveranciers bieden al ervaringen op maat 
voor individuele reizigers of specifieke groepen. Dit biedt een 
enorme kans voor zakenreisorganisaties, omdat zij beschikken 
over grote hoeveelheden persoonsgegevens van reizigers. Maar 
zij moeten de juiste balans vinden tussen het hebben van deze 
data en het gebruik ervan op een verantwoordelijke en 
niet-opdringerige manier voor reizigers. "Het gaat niet alleen om 
het bereiken van klanten. Zorg dat je weet wie je klanten zijn.”2

Kijk verder 
dan reis- en 

onkostenintegratie
Een van de grootste vooruitgangen van de afgelopen tien 
jaar in de reisbranche is de mogelijkheid om reizen, 
onkosten en vergoedingen naadloos te koppelen. Deze reis- 
en onkostenintegratie (ook wel T&E genoemd - Travel and 
Expense) heeft onkostenrapportage en -vergoeding voor de 
reiziger aanzienlijk verbeterd. Door deze integratie 
profiteren reisprogramma's van gestroomlijnde processen, 
betere datakwaliteit, meer transparantie en inzicht in 
uitgavepatronen. Uit onderzoek van BCD Travel blijkt dat 
bedrijven zich wel degelijk bewust zijn van de voordelen 
van T&E-integratie, maar grootschalige toepassing is tot 
nog toe beperkt gebleven tot grote bedrijven met 
volwassen reisprogramma's.

De integratie is meestal beperkt tot online boekingstools en 
declaratiesystemen. Workflows zoals offline boekingen en 
betalingen worden uitgesloten of zijn niet consistent 
genoeg.

Bedrijven hebben behoefte aan een flexibelere aanpak op 
maat die hun workflows integreert, én die flexibel genoeg is 
zodat hun reizigers op elk moment contact kunnen maken, 
zonder een voorgeschreven volgorde te volgen. 
Automatisering en de evolutie van platforms moeten dit 
verbeterde end-to-end-model (E2E) in de nabije toekomst 
mogelijk maken.

Bedrijven kunnen nog steeds bepaalde tools verplichten. 
Maar dit E2E-model maakt het ook mogelijk om apps en 
services van derden in het systeem te integreren. Een 
selectie van deze externe tools op een mobiel apparaat 
vergroot het gemak en is gebruikersvriendelijker voor 
reizigers. En dat allemaal zonder dat de algehele strategie 
van het reisprogramma in het geding komt.

Een aantal progressieve bedrijven kijkt al verder dan 
verbeterde E2E naar een nog progressiever model waar, in 
plaats van een paar verplichte en kritische tools, reizigers 
zelf kunnen kiezen uit een ruim aanbod van gratis apps en 
services op basis van hun eigen voorkeur. Technologische 
vooruitgang en verhoogde toepasbaarheid geeft bedrijven 
de kans om dezelfde voordelen te behouden terwijl hun 
reizigers een probleemloze ervaring beleven.

Olieprijzen Onze verwachting 
voor olieprijzen 

We blijven bij onze 
oorspronkelijke voorspelling
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Verwachtingen voor regionale economische groei 2015-2017

Noord-Amerika 
+3% tot 5%

Canada +2% tot 4%
Mexico +1% tot 3%

VS +3% tot 5%

Europa +1% tot 3%
Frankrijk 0% tot 2%

Duitsland +1% tot 3%
Ver. Kon. +2% tot 4%

Azië 0% tot 2%
China -1% tot +1%
India +1% tot 3%
Japan +4% tot 6%Brazilië 0% tot 2%

Chili 0% tot 2%

Argentinië +3% tot 5%

Midden-Oosten 
+2% tot 4%

Latijns-Amerika 
-1% tot +2% 

Qatar +1% tot 3%
Saoedi-Arabië +2% tot 4%

V.A.E. +1% tot 3%

Africa 0% to 3%
Egypte 0% tot 2%
Nigeria 0% tot 2%

Zuid-Afrika +5% tot 7%

Zuid-West Pacific 
+3% tot 5%

Australië +2% tot 4%
Nieuw-Zeeland 

+5% tot 7%

Hotel

Wereldwijd
+1% tot 3%

Bron: Advito

2017 Industry Forecast | © 2016 Advito. Alle rechten voorbehouden

We hebben onze forecasts voor vijf regio's 
bijgesteld. In Europa hebben we 
prijsverwachtingen verhoogd voor IJsland, 
Ierland en Rusland en daardoor onze 
regionale forecast verhoogd van 0-2% 
naar 1-3%. We hebben ook onze 
voorspelling voor Zuidwest-Pacific 
verhoogd, vanwege stijgende prijzen in 
Nieuw-Zeeland. Onze voorspelling voor 
Afrika is ook iets gewijzigd, maar onze 
voorspelling voor Azië en Latijns-Amerika 
hebben we bijgesteld nadat we onze 
voorspelling voor enkele belangrijke 
markten in deze regio hebben verlaagd.

De vooruitzichten voor de wereldeconomie blijven stabiel. Groei zal 
gedurende 2017 geleidelijk verbeteren. Geavanceerde economieën 
zullen minder bijdragen dan verwacht, omdat onzekerheid door de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen en Brexit van invloed is op de 
prestaties van Noord-Amerika en Europa. Maar dat wordt gecompen-
seerd door toenemende groei in Azië en Latijns-Amerika.

Ondanks pogingen van producenten om het aanbod te beperken, zullen olieprijzen niet 
boven de US$ 50-54 per vat (pb) uitkomen, aldus voorspellingen van de U.S. Energy 
Information Administration (EIA) voor 2017. Omdat zij hun positie niet hebben veranderd 
sinds onze oorspronkelijke voorspelling, blijven we bij onze verwachting van een 
gemiddelde olieprijs van US$ 50 per vat in 2017.

  3IATA, Air Passenger Monthly Analysis
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