
Olieprijzen
Een grote toename in 2018 nu OPEC stopt met productie en Amerikaanse producenten 
hun output flink zullen verhogen, zal de positieve effecten op olieprijzen door toename 
in vraag, compenseren. De productie-intenties van Iran, Libië, Nigeria en Rusland blijven 
onduidelijk. Vanwege deze onzekere omstandigheden, zien we weinig redenen om aan 
te nemen dat olieprijzen in 2018 veel zullen stijgen.
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Verwachtingen voor economische groei

Met het herstel van de internationale handel zal economische groei versnellen van 
2,7% tot 3,0% in 2018. Opkomende markten stimuleren deze toename terwijl de 
economische groei in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten aantrekt. Maar er zal 
weinig verandering zijn in de Aziatische groei, omdat de vertraging in China een 
sterkere prestatie van de Indiase economie compenseert. De gemiddelde 
economische groei zal grotendeels onveranderd blijven op 2,1%. En terwijl 
de verwachtingen voor de Amerikaanse economie beter worden, zal een 
stijgende inflatie leiden tot een zwakkere Europese groei in 2018. 

Bron: Oxford Economics, juli 2017

Verwachtingen voor regionale economische groei 2016-2018 

Zuidwest-Pacific

Luchtvaart
Verbeterde economische 

omstandigheden en lagere tarieven in 
sommige markten ondersteunen de 

sterke wereldwijde vraag naar vliegreizen. 
In de eerste helft van 2017 groeide het 
luchtvaartverkeer met 8% tegenover 
dezelfde periode in het jaar daarvoor.1 

Voorzichtige capaciteitsuitbreiding 
betekent dat de inkomsten van 

luchtvaartmaatschappijen kunnen blijven 
groeien zonder tariefsverhogingen. Maar 

prijzen kunnen ook een langzame 
opwaartse trend laten zien in markten 

waar de vraag het hoogst is.

Noord-Amerika
Terwijl intercontinentale 

economyprijzen hetzelfde 
blijven, zullen alle andere 
prijzen met 1% stijgen.

Latijns-Amerika
Verwacht een daling in de meeste 

prijzen, behalve voor 
intercontinentale zakenreizen, 

die blijven onveranderd.

Afrika
Intercontinentale prijzen 

zullen dalen, regionale prijzen 
blijven onveranderd.

Midden-Oosten
De meeste tarieven veranderen niet 
in 2018, maar verwacht een stijging 

in regionale prijzen voor businessclass 
in reactie op de sterke vraag.

Europa
Prijzen stijgen in de meeste 
segmenten, maar tarieven 

voor intercontinentale zakenreizen 
blijven onveranderd. 

Azië
Terwijl sterke vraag de regionale 

prijzen doet stijgen met 2%, 
zullen intercontinentale tarieven 

hetzelfde blijven of dalen.

Zuidwest-Pacific
Capaciteitsnaleving stimuleert regionale 
prijzen, terwijl groeiende concurrentie 

ervoor zorgt dat intercontinentale 
prijzen gelijk blijven. 

Hotel
Wereldwijd nemen hotelprijzen in 2018 

met 2% tot 4% toe terwijl in veel markten 
de vraag het aanbod blijft overtreffen. 

Een gezonde groei van het aanbod helpt 
met het matigen van de omvang van 

deze toenames in sommige opkomende 
markten. Daarnaast zijn er tekenen 
dat de prijskracht die veel hotels in 

Noord-Amerika en Europa zoveel jaren 
hadden, snel over zijn piek zal zijn.        
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1 IATA, Air Passenger Market Analysis, juni 2017

Wat betekent NDC
voor travelbuyers

Luchtvaartmaatschappijen willen dat 
zakenreisorganisaties en hun klanten 

overschakelen op nieuwe boekingskanalen 
die voldoen aan de New Distribution 

Capability (NDC)-normen van IATA. Tot op 
heden is er geen eenduidige oplossing die 

rekening houdt met de wensen van 
travelbuyers op het gebied van kosten, 

complexiteit en ondersteuning. Klik hier* 
om meer te lezen over de gevolgen hiervan.

Machinaal leren 
vindt nieuwe besparingen

Leveranciers maken al even gebruik van 
machinaal leren om hun aanbiedingen 

relevanter te maken voor reizigers. Dezelfde 
technologie geeft reizigers meer controle en 

helpt hen om betere reiskeuzes te maken. 
Machinaal leren kan nieuwe besparingen 
identificeren en de stress van het reizen 

verminderen. Klik hier* om meer te lezen 
over drie start-ups die hier gebruik 

van maken.

Beschikbaarheid
van hotelprijzen

Hotels gaan steeds doordachter om met 
yield management. Daarom wordt het 

voor zakenreizigers moeilijker om 
voorkeurstarieven te vinden en te boeken. 

Klik hier* om te weten te komen hoe 
inkopers hierop kunnen reageren. 

Klik op elke regio voor meer informatie*

Klik op elke regio voor meer informatie*
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Businessclass 


Economyclass 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in EUR), met vertrek vanuit Afrika. 
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Afrika – vliegtarieven per bestemming voor 2018 
Alle intercontinentale tarieven behalve die voor Latijns-Amerika, zullen dalen. Tarieven 
voor reizen binnen Afrika blijven ongewijzigd. 
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Businessclass 


Economyclass 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in EUR), met vertrek vanuit Europa. 
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Europa – vliegtarieven per bestemming voor 2018 
Prijzen voor businessclass zullen in alle regio's stijgen, behalve het Midden-Oosten en 
Latijns-Amerika. Prijzen voor economyclass blijven ongewijzigd of zullen stijgen in alle 
regio's behalve Latijns-Amerika. 
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Businessclass 


Economyclass 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in USD), met vertrek vanuit Azië. 
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Azië – vliegtarieven per bestemming voor 2018 
Tarieven in Azië en intercontinentale prijzen naar Noord-Amerika en Zuidwest-
Pacific zullen stijgen. Alle andere tarieven blijven gelijk of dalen. 
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Businessclass 


Economyclass 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in USD), met vertrek vanuit Latijns-Amerika. 
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Latijns-Amerika – vliegtarieven voor 2018 
Tarieven zullen in alle markten dalen, behalve voor businessclass naar Noord-Amerika, 
Zuidwest-Pacific en het Midden-Oosten. 
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Businessclass 


Economyclass 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in USD), met vertrek vanuit het Midden-Oosten. 
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Midden-Oosten – vliegtarieven per bestemming voor 2018 
Prijzen voor businessclass zullen alleen toenemen voor regionale reizen en naar reizen 
naar Azië. Alle andere tarieven blijven gelijk of nemen af met 1%. 
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Noord-Amerika – vliegtarieven per bestemming voor 2018 
Tarieven zullen stijgen op het Amerikaanse continent en voor sommige reizen naar Europa en 
Zuidwest-Pacific. In alle andere markten blijven ze ongewijzigd of zullen ze dalen. 


Businessclass 


Economyclass 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in USD), met vertrek vanuit Noord-Amerika. 
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Businessclass 


Economyclass 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in USD), met vertrek vanuit Zuidwest-Pacific. 
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Zuidwest-Pacific – vliegtarieven per bestemming voor 2018 
Regionale prijzen zullen stijgen, maar intercontinentale prijzen blijven gelijk 
of dalen. 
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Noord-Amerika - hotelprijzen voor 2018 
De capaciteit voldoet nog steeds niet aan de groeiende vraag. Daarom 
verwachten we een prijsstijging in de regio van 2% tot 4%. 


+2% tot 4% 
Canada 


+2% tot 4% 
VS 


+2% tot 4% 
Mexico 
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+3% tot 5% 
Portugal 


IJsland 


Europa - hotelprijzen voor 2018 
We zien een bescheiden economisch herstel en weinig nieuw aanbod, 
waardoor de prijzen 1% tot 3% stijgen. 


+1% tot 3% 
Rusland 


+1% tot 3% 


Verenigd 
Koninkrijk 


+5% tot 7% 
Ierland 


+6% tot 8% 


0% tot 2% 
Finland 0% tot 2% 


Noorwegen 


+3% tot 5% 
Spanje 


0% tot 2% 
Frankrijk 


+2% tot 4% 
Griekenland 


-3% tot -1% 
Turkije 


0% tot 2% 
Italië 


+2% tot 4% 
Denemarken 


-1% tot +1% 
Oostenrijk 


+1% tot 3% 
Duitsland 


Tsjechië 0% tot 2% 


Zwitserland 
+1% tot 3% 


Nederland 
+1% tot 3% 


+1% tot 3% 
België 


0% tot 2% 
Zweden 


0% tot 2% 
Polen 


Hongarije 
+1% tot 3% 


Roemenië 0% tot 2% 


0% tot 2% 
Bulgarije +2% tot 4% 


Kroatië 


Luxemburg +2% tot 4% 
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Azië - hotelprijzen voor 2018 
Prijzen zullen met 1% tot 3% veranderen door een sterk toenemende vraag 
die hoger is dan de nieuwe capaciteit in grote markten. 


+3% tot 5% 
India 


+2% tot 4% 
China -2% tot 0% 


Zuid-Korea 


+2% tot 4% 
Japan 


+2% tot 4% 
Filipijnen 


0% tot 2% 
Indonesië 


-1% tot +1% 
Taiwan 


0% tot 2% 
Singapore 


+1% tot 3% 
Maleisië 


0% tot 2% 
Thailand 


-1% tot +1% 
Vietnam 


0% tot 2% 
Hongkong 


-1% tot +1% 
Pakistan 


-1% tot +1% 
Myanmar 
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Latijns-Amerika - hotelprijzen voor 2018 
Plaatselijke wisselkoersen gaan in de regio met 2% tot 4% omhoog, maar 
er wordt een veel sterkere tariefstijging verwacht voor Argentinië vanwege 
fluctuerende koersen. 


0% tot 2% 
Brazilië 


+1% tot 3% 
Chili 


0% tot 2% 
Colombia 


+25% tot 30% 
Argentinië 


+1% tot 3% 
Peru 


0% tot 2% 
Costa Rica 
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Midden-Oosten - hotelprijzen voor 2018 


0% tot 2% 
Saoedi-Arabië 


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


-2% tot 0% 
Qatar 


+1% tot 3% 
Israël 


0% tot 2% 
Koeweit 


+2% tot 4% 
Oman 


0% tot 2% 
Jordanië 


Bron: Advito 2018 Industry Forecast 


Door de toenemende vraag stijgen de tarieven met 0% tot 2% in de hele 
regio. In de meeste landen, behalve Qatar, zullen de prijzen stijgen.  
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Afrika - hotelprijzen voor 2018 
Door sterke stijgingen in Egypte, Nigeria en Zuid-Afrika nemen de tarieven in de 
hele regio toe met 9% tot 11%. 


 


+10% tot 12% 


Nigeria 


+5% tot 7% 


Zuid-Afrika 


0% tot 2% 


Ghana 


+2% tot 4% 


Marokko 


0% tot 2% 


Algerije 


+16% tot 18% 


Egypte 


+2% tot 4% 
Ethiopië 


+1% tot 3% 
Kenia 
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Zuidwest-Pacific - hotelprijzen voor 2018 
Een gebrek aan nieuwe hotelcapaciteit, vooral in Nieuw-Zeeland, 
betekent dat prijzen zullen stijgen in de hele regio met 3% tot 5% 
naarmate de vraag toeneemt. 


 


+3% tot 5% 


Australië 


+5% tot 7% 


Nieuw-Zeeland 
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Spotlight Wat betekent NDC 
voor u


In september 2015 begon Lufthansa Group met het in rekening 
brengen van een heffing van € 16 voor boekingen, met uitzondering van 
boekingen gemaakt op hun eigen website of via andere directe kanalen. 
In onze 2017 Industry Forecast meldden we dat andere 
luchtvaartmaatschappijen mogelijk dezelfde kant zouden opgaan. Hun 
bestaande 'full-content'-overeenkomsten met Global Distribution 
System (GDS'en) stonden namelijk op het punt om te verlopen. 
Die voorspelling komt nu uit. British Airways en Iberia 
(dochterondernemingen van International Airlines Group (IAG)) 
introduceren met ingang van 1 november 2017 een heffing van € 9,50 
($ 10, £ 8) per 'tariefcomponent'. In de meeste gevallen is een 
tariefcomponent gelijkwaardig aan een enkele reis.1 De nieuwe heffing is 
van toepassing op boekingen die zijn gemaakt via alle indirecte kanalen 
die New Distribution Capability (NDC) niet ondersteunen.
American Airlines (AA) hanteert een andere aanpak voor het promoten 
van NDC bij travelconsultants. Het biedt een incentive van $ 2 per 
AA-aangeboden segment dat is geboekt via een NDC-connectie. 
Volgens AA kunnen TMC's hun voordeel doen met het bieden van 
bundels op maat, eenvoudige toegang tot vrijstellingen en voordelen, en 
verbeterde zorgplichtcapaciteiten. Een kanttekening hierbij is dat het 
volledige AA-aanbod zich momenteel alleen in de GDS bevindt. TMC's 
moeten nagaan of de aanpak van AA met betrekking tot NDC iets zal 
veranderen voor hen en hun klanten. En of de toegang tot transparante 
en geconsolideerde data gegarandeerd blijft om correcte vergelijkingen 
te maken en het aanbod van TMC-services aan te kunnen bieden.
NDC is een door IATA gepromoot programma dat een technologische 
standaard introduceerde, waarmee luchtvaartmaatschappijen, 
reisconsultants en aanbieders van reistechnologie elektronisch kunnen 
communiceren. Het geeft luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
hun product aan te bieden en te verkopen via elk kanaal precies zoals ze 
dat nu doen via hun eigen website. Luchtvaartmaatschappijen willen 
meer controle krijgen over hoe hun producten worden voorgesteld aan 
klanten. Ze willen aanbiedingen op maat maken door diensten zoals 
maaltijden, extra bagage, toegang tot de lounge, wifi aan boord, etc. te 
bundelen. Op die manier willen ze tegemoet komen aan de wensen van 
een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld de zakenreizigers.  
Lufthansa Group, IAG en nu ook AA stimuleren TMC's en hun klanten 


om over te stappen naar nieuwe boekingskanalen die voldoen aan de 
NDC-normen van IATA. Maar één unieke oplossing hiervoor bestaat nog 
niet. Zakelijke deals kunnen zich ontwikkelen en de nadruk kan 
verschuiven van louter tariefkortingen richting het onderhandelen van 
pakketten op maat.
Het NDC-voorstel klinkt misschien aantrekkelijk, maar travelbuyers 
hebben een aantal zorgen;
• Een van de grote krachten van een GDS, is de verzameling van 


content  - op schaal, efficiënt en mondiaal  - en dit maakt volledige 
en transparante vergelijking mogelijk. Als de industrie geen nieuwe 
eenduidige norm aanneemt en 'direct connect' standaard wordt, 
kan dit de efficiëntie beïnvloeden.


• Boekers moeten wellicht in afzonderlijke kanalen kijken naar 
de aanbiedingen van elke leverancier. Dit maakt alles een stuk 
complexer. Als de aanbieding per kanaal verschilt, hoe weten klanten 
dan of zij de beste deal krijgen?  


• Door een heffing te rekenen op hun kosten van het GDS-kanaal, 
straffen luchtvaartmaatschappijen hun zakelijke klanten die rekenen 
op de services van een TMC. Zakelijke klanten zijn in het algemeen 
de meest loyale terugkerende business. Zij boeken de tarieven die 
de meeste inkomsten opleveren, met een lager gemiddeld aantal 
vluchten in een reis in vergelijking met toeristen.  


• Als een TMC boekt in een GDS, kan het klanten tijdens de hele 
reis bijstaan omdat het volledige toegang heeft tot de live boeking. 
Maar met directe transacties, beheert de luchtvaartmaatschappij 
de boeking. Daardoor wordt het lastig voor TMC's om reizigers tijdig 
te ondersteunen, geconsolideerde informatie te geven en te 
voldoen aan de zorgplicht, vooral als de reis wordt verstoord.


Elke GDS zet zich in voor het opnemen van de IATA NDC-normen. Door 
de betrokkenheid van GDS met NDC kunnen klanten wellicht de 
distributieboete voorkomen, terwijl ze kunnen blijven rekenen op 
dezelfde volledige boekingsservice die het TMC-kanaal momenteel 
biedt. Maar in dat geval moeten luchtvaartmaatschappijen geen 
heffingen in rekening brengen in die omgeving of aanbod onthouden 
van indirecte kanalen.
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Spotlight


De reisindustrie omarmt artificiële intelligentie (AI) en in het 
bijzonder technieken voor machinaal leren. In de eerste jaren was 
de aandacht gericht op het gebruik van machinaal leren om 
gegevens over reisgedrag te verbeteren en te analyseren. 
Hierdoor is het mogelijk om accurater en gerichter te 
segmenteren, waardoor leveranciers en travelmanagers contact 
kunnen hebben met reizigers op een meer betekenisvolle manier 
en met relevantere aanbiedingen. 
En al halen chatbots momenteel alle headlines, de echte kans 
voor de reisindustrie ligt in iets dat minder zichtbaar is, maar 
potentieel veel meer invloed heeft. Machinaal leren kan worden 
gebruikt om totaal nieuwe mogelijkheden te ontdekken om 
besparingen te realiseren en de stress van het reizen te 
verminderen. Hier zijn drie voorbeelden van start-ups die precies 
dat doen.
FareKeep en SmartRate van FLYR combineren historische 
gegevens en technieken voor machinaal leren om te voorspellen 
hoe groot de kans is dat vliegtickets en hotelkamers beschikbaar 
zullen worden voor lagere prijzen. Met een aanbeveling om te 
wachten of juist te kopen, kunnen reizigers met meer vertrouwen 
hun tickets boeken en zo het beste tarief krijgen voor hun bedrijf.
FairFly streeft ernaar reiskosten te verlagen door vluchten te 
herboeken als prijzen dalen nadat de tickets zijn gekocht. Het 
gebruikt machinaal leren om de ticket- en tariefsoorten te 
verfijnen en zo betere besparingen en herziene tarieven te 
krijgen. Door de wereldwijde GDS'en te gebruiken met behulp 
van klantcredentials, volgt FairFly automatisch prijsverschillen 
voor individuele boekingen en houdt daarbij rekening met 
reisbeleid en voorkeuren. Het brengt klanten of hun 
zakenreisorganisatie op de hoogte als de prijs, inclusief 
annuleringskosten, onder een bepaalde drempel komt.1 De TMC 
of travelmanager kan vervolgens zelf herboeken of dit 


automatisch laten doen door de software van FairFly. Het bedrijf 
claimt dat het 26% van alle verwerkte tickets herboekt met een 
gemiddelde besparing van $ 254 per ticket.2


Met behulp van voorspellende analytics om patronen in 
vluchtvertragingen te identificeren, kan Flightsaver in realtime 
voorspellen wat de kans is dat een bepaalde vlucht wordt 
vertraagd. Klanten kunnen alternatieven vergelijken en hun 
schema aanpassen om vertragingen te vermijden. Reizigers 
kunnen slimmer boeken en beter reageren op mogelijke 
vertragingen of zelfs annuleringen.3 Bedrijven besparen op 
vluchtvertragingen en reizigers hebben minder stress als gevolg 
van verstoorde trips.  
Leveranciers maken al even gebruik van machinaal leren om hun 
aanbiedingen relevanter te maken voor reizigers. Dezelfde 
technologie geeft reizigers meer controle en helpt hen om betere 
reiskeuzes te maken.


Machinaal leren vindt 
nieuwe besparingen
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Spotlight


Hotels worden steeds slimmer als het gaat om yield 
management in hun zoektocht naar nieuwe manieren om hun 
inkomsten te verhogen. Het resultaat is een belangrijke 
verandering in hun relatie met zakelijke klanten.  
Het gebeurt steeds vaker dat zakenreizigers geen hotelkamers 
kunnen vinden tegen hun voorkeurstarief, zelfs als in hun contract 
tarieven zijn afgesproken voor Last-Room Availability (LRA) voor 
een standaard kamer. Door in hun boekingssystemen regelmatig 
te veranderen wat een 'standaard kamer' is, kunnen hotels hun 
beschikbaarheid manipuleren.  
Om te voldoen aan de overeenkomsten met zakelijke klanten, 
bieden hotels ruime beschikbaarheid in rustige tijden, maar 
beperken deze als de vraag hoog is. Over het hele jaar genomen, zal 
dit voldoen aan het contract, maar het betekent wel dat reizigers 
vaak geen standaard kamer kunnen boeken voor het 
voorkeurstarief als ze deze echt nodig hebben. En het gevolg 
daarvan is dat het gemiddelde tarief dat wordt betaald, boven het 
voorkeurstarief ligt van veel bedrijven.
Analyse van Advito concludeert dat  - wereldwijd  - voorkeurstarieven 
van klanten voor een aanzienlijk deel van de tijd onbeschikbaar 
waren. In Europa waren voorkeurstarieven meer dan een derde 
van de tijd niet beschikbaar, terwijl ze in andere regio's een vijfde 
van de tijd niet beschikbaar waren.1 
Veel bedrijven realiseren zich niet hoe vaak hotelleveranciers de 
beschikbaarheid tot hun voorkeurstarief blokkeren. Het is dus heel 
belangrijk om dit te monitoren en adviesbureaus als Advito kunnen 
daarbij helpen. Hotels hiermee confronteren kan hen ertoe 
bewegen om hiermee op te houden. Het is cruciaal om de 
bewoording in hotelcontracten aan te scherpen om zo de scope 
voor dergelijk trucs voor inkomstenmanagement te beperken. Een 
prijsgarantieprogramma, waarbij een kamer automatisch wordt 
omgeboekt als een betere prijs beschikbaar komt, kan ook helpen.  


Er bestaat een risico dat dit gedrag door meer hotels wordt 
overgenomen. Onderhandelde zakelijke tarieven kunnen niet 
langer de enige component zijn in een strategie voor hotelinkoop. 
Bijvoorbeeld, het gebruiken van een Best Available Rate (BAR) van 
een hotel is vaak de aanpak die het meest kosteneffectief is.  
Advito heeft een zoekopdracht uitgevoerd van wereldwijde 
hotelprijzen en dat resulteerde in een BAR die meer dan 30% van 
de tijd lager was dan de voorkeurstarieven. En in sommige regio's, 
zoals Europa, het Midden-Oosten en Zuidwest-Pacific, kunnen 
voorkeurstarieven 40% van de tijd hoger zijn dan BAR.2 
Als hotels agressievere inkomstenstrategieën gebruiken, moeten 
inkopers hun hotelsourcingstrategie opnieuw bekijken om deze 
nieuwe realiteit het hoofd te bieden. Om kostenbesparingen en 
programma-efficiëntie te maximaliseren, moeten onderhandelde 
prijzen worden weergegeven naast deals voor bepaalde ketens, 
beste prijs op de dag van aankoop, en dynamische prijzen.


Beschikbaarheid 
van hotelprijzen
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