
Olieprijzen
Stijgende productie in de V.S. kan een deel van de opwaartse druk op 
olieprijzen compenseren van lagere OPEC-productie. Maar groeiende 
geopolitieke spanningen overtuigen ons ervan de voorspelling voor 
olieprijzen te verhogen van US$ 50 naar US$ 52 per vat.

Onze verwachting voor olieprijzen

US$ 52 per vat
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Verwachtingen voor economische groei 

Het vooruitzicht voor wereldwijde economische groei in 2017 blijft stabiel op 2,6% 
ondanks de aanpassingen van de forecasts in de meeste regio's. Een zwak begin van 
het jaar in de V.S. betekent dat groei in Noord-Amerika lager zal zijn dan voorheen 
gedacht. Vanwege een verlaging van olieproductie maakt men zich zorgen over het 
groeipotentieel in het Midden-Oosten. Maar de vooruitzichten voor groei in Europa 
en Azië verbeteren langzaam maar zeker, terwijl het vertrouwen in de Australische 
economie een betere outlook voor Zuidwest-Pacific ondersteunt.

Bron: Oxford Economics, april 2017

Verwachtingen voor regionale economische groei 2015-2017
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Noord-Amerika +2% tot 4%
Canada +2% tot 4% 
Mexico +1% tot 3% 

VS +2% tot 4%

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 +3% tot 5%

Latijns-Amerika -1% tot +2%
Argentinië +2% tot 4%

Brazilië -2% tot 0%
Chili -1% tot +1%

Midden-Oosten -3% tot -1%
Qatar  -4% tot  -2% 

Saoedi-Arabië  -3% tot  -1% 
V.A.E.  -4% tot  -2%

Afrika 0% tot 2%
Egypte 0% tot 2% 
Nigeria 0% tot 2% 

Zuid-Afrika +5% tot 7%

ZW-Pacific +2% tot 5%
Australië +1% tot 3%

Nieuw-Zeeland +7% tot 9%

Hotel
De hotelvraag in Noord-Amerika lijkt 
over zijn piek heen te zijn. Op basis 
daarvan hebben we het bereik van onze 
prijstoename aangepast voor deze regio 
van 3-4% tot 2-4%. We hebben ook ons 
forecastbereik voor Zuidwest-Pacific 
aangepast van 3-5% tot 2-5%, nadat 
de cijfers voor Australië zijn verlaagd 
tot 1-3%. Onze forecasts voor alle 
andere regio's zijn onveranderd 
gebleven, ondanks herzieningen voor 
een klein aantal markten. Omdat we zo 
weinig wijzigingen hebben aangebracht, 
behouden we onze wereldwijde 
tariefverwachtingen op 1-3%.

Wereldwijd
+1% tot 3%

Luchtvaart
De vraag naar vliegreizen blijft 

wereldwijd sterk dankzij de 
lagere tarieven in sommige 

markten en verbeterde 
economische omstandigheden. 
In het eerste kwartaal van 2017 

groeide het vliegverkeer 
met 7%.1 Pogingen van 

luchtvaartmaatschappijen om 
de prijzen omhoog te duwen, 

hebben tot nu toe weinig succes 
gehad. Maar tarieven kunnen 

snel een opwaartse trend 
vertonen.

Noord-Amerika
Met een herstellende 

trans-Atlantische vraag 
hebben we onze forecast 

voor intercontinentale 
economyprijzen herzien 

van 0% tot 1%.

Latijns-Amerika
Gezien de verhoogde capaciteit 
van luchtvaartmaatschappijen in 
de regio hebben we de forecast 

voor intercontinentale 
economyprijzen verlaagd 

van 0% tot  -1%.

Afrika
We hebben onze forecast voor 

intercontinentale economyprijzen 
verhoogd van 1% tot 2%, aangezien 
budgetmaatschappijen niet zo snel 

uitbreiden als verwacht.

Midden-Oosten
We hebben onze forecast voor 

intercontinentale economyprijzen 
bijgesteld van  -2% tot  -1%, omdat de 
vooruitzichten voor de economische 
situatie van deze regio beter worden.

Europa
Dankzij de jaarlijks toenemende 

reisvraag hebben we onze forecast 
van intercontinentale 

economyprijzen herzien 
van 1% tot 2%.

Azië
We hebben onze outlook 

voor intercontinentale 
economyprijzen veranderd 

van  -2% tot  -1%, vanwege een 
verbetering van de reisvraag 

in sommige regio's.

Zuidwest-Pacific
Dankzij een vraag die lijkt te 

verbeteren, hebben we onze 
forecast voor intercontinentale 
business- en economyprijzen 

aangepast van 0% tot 1%.
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 1IATA, Air Passenger Market Analysis, Maart 2017

De focus van zakenreisprogramma's ligt vandaag voornamelijk op reizigers in plaats van de kostprijs. 
Travelmanagers krijgen demografische en technologische evoluties voorgeschoteld. Ze reageren daarop 
door programma's aantrekkelijker te maken. Ze richten zich op meer comfort en minder stress tijdens 
het reizen. Dit leidt weer tot een betere tevredenheid en een hogere productiviteit van de reizigers.

Het toevoegen van services en voorzieningen is een bewezen manier om reizigerstevredenheid 
te verbeteren. Sommige van die voordelen voor reizigers zijn niet nieuw. Denk maar aan de status binnen 

een loyaliteitsprogramma, upgrades en toegang tot de lounge. Het zijn allemaal voordelen die in contracten met 
luchtvaartmaatschappijen zijn opgenomen. Hotelcontracten omvatten vaak ook kamerupgrades, gratis ontbijt en wifi. 
Maar deze extra’s worden voor elk contract apart onderhandeld. Het is moeilijk voor een leverancier om alle voordelen 
bij te houden, evenals voor de travelmanagers die hun reizigers ervan op de hoogte moeten houden. Met het herzien 
van traditionele distributie en beloningsmodellen ontstaat de vraag hoe je deze voordelen het beste aanpakt.

Luchtvaartmaatschappijen stappen over op gestandaardiseerde services en introduceren Corporate Recognition-programma's. 
Deze programma's bieden vaak gratis servicevoordelen aan medewerkers die veel reizen, zoals prioriteit bij het boarden, 
bescherming tegen overboekingen en voorrang bij omboeken bij incidenten. Een andere manier is personaliseren. 
Nu technologische providers merchandising-platforms hebben geïntroduceerd, wordt het aanbieden van zakelijke 
erkenningsprogramma's en persoonlijke aanbiedingen een stuk eenvoudiger.

Gezien de gefragmenteerde aard van het aanbod is het voor hotels lastiger om voordelen in een pakket te standaardiseren. 
Maar ze zoeken alternatieven. Sommige bieden reizigers gratis drank- en cadeauvouchers aan. Andere zetten de reizigers in 
het zonnetje tijdens speciale waarderingsdagen en organiseren ervaringen, zoals bierproeven bij een plaatselijke microbrouwerij.

Travelmanagers spelen een cruciale rol in het behouden van klanttevredenheid. Het is aan hen om reizigers geïnformeerd 
te houden en een platform te voorzien waarop ze met hun feedback terecht kunnen. Ze moeten positieve meningen 
uitdragen en snel reageren op kritiek. Het creëren van zeer betrokken reizigersgemeenschappen is slechts één aspect. Ze 
moeten tijdens hun onderhandelingen met leveranciers extra voordelen vinden voor hun reizigers. Travelmanagers zijn de 
beste tussenpersonen voor leveranciers die hun merk en loyaliteit bij reizigers willen vergroten. Deze extra's kunnen helpen 
met het opbouwen van wederzijds zinvolle partnerschappen, zodat beiden hun doel kunnen bereiken.

Houd uw reizigers tevreden 
met extra voordelenSpotlight
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