
Olieprijzen
Olieprijzen stegen in de tweede helft van 2017 en blijven hoog door de aanhoudende 
productiedaling bij OPEC. Het is onwaarschijnlijk dat producenten in de VS de voorraden 
zodanig kunnen opkrikken dat prijzen zullen dalen. De vraag zal ook toenemen naarmate 
de wereldwijde economie sterker wordt. Hierdoor blijven de prijzen op een hoog niveau 
liggen. Onze verwachting voor olieprijzen is gestegen van USD 50 tot USD 60 per vat.

Onze verwachting
voor olieprijzen 

USD 
60
per vat

Noord-Amerika 2,6%1,5% 2,3%

2,8%-1,4% 1,6%

Europa

Latijns-Amerika

2,3%1,9% 2,6%

Midden-Oosten 3,0%5,0% 1,2%

Azië 4,8%4,6% 4,9%

Afrika 3,7%2,6% 3,3%

2,5%2,7% 2,3%

Wereldwijd 3,2%

2018

2,4% 2,9%

2016 2017

Wereldwijde
bbp-

groei

2018
3,2%

2017
2,9%

Verwachtingen voor economische groei

De voorspelling voor de wereldwijde economie is verbeterd. In 2018 zien we een groei 
van 3,2%: de sterkste groei sinds 2011. Deze verbetering is vooral te danken aan de 
opkomende markten, met een groei-forecast die voor zowel Azië als Latijns-Amerika 
naar boven is bijgesteld. Onder de geavanceerde economieën zet de Europese groei door, 
maar sneller dan voorheen werd gedacht. Hoewel de voorspelling voor Noord-Amerika 
niet veranderd is, zou het kunnen dat de groei in de VS door een mogelijk 
stimuleringsprogramma groter zal zijn dan verwacht. 

Bron: Oxford Economics, januari 2018

Verwachtingen voor regionale economische
 groei 2016-2018 

Zuidwest-Pacific

Noord-Amerika
Vanwege de groeiende vraag 

hebben we onze forecast voor 
intercontinentale prijzen 

in economyclass bijgesteld 
van 0% naar 1%.

Latijns-Amerika
Onze forecasts voor intercontinentale 
reizen in economyclass en regionale 

zakelijke tarieven zijn naar boven 
bijgesteld. De meeste tarieven blijven 

dus gelijk. Voor regionale reizen in 
economyclass zullen ze dalen. 

Midden-Oosten
De forecasts voor intercontinentale 

en regionale prijzen in economyclass 
zijn gestegen van 0% tot 2%.

Europa
We hebben onze forecast voor 

intercontinentale zakenreizen van 2% naar 
1% verlaagd. Maar voor intercontinentale 

reizen in economyclass verhoogden we die 
van 0% tot 1%.

Zuidwest-Pacific
We hebben onze forecast voor 

intercontinentale prijzen in 
economyclass verhoogd van  -2% tot 0% 
om een vraag weer te geven die groter 

was dan verwacht.

Noord-Amerika
+2% tot 4%

Latijns-Amerika
+2% tot 4%

Afrika
+5% tot 7%

Midden-Oosten
-1% tot +1%

Europa
+1% tot 3% Azië

+2% tot 4%

Zuidwest-Pacific
+3% tot 5%

Internationaal 1%

Noord-Amerika 1% 1%1% 1%

0% 0%0% -2%

Europa

Latijns-Amerika

1% 1%1% 2%

Midden-Oosten 0% 1%2% 2%

Azië 1% 2%1% 2%

Afrika -1% 0%-1% -1%

0% 3%0% 2%

1% 1% 1%

RegionaalIntercontinentaal

Business BusinessEconomy Economy

1 IATA, Air Passenger Market Analysis, December 2017

Luchtvaart

De toegenomen vraag naar vliegreizen 
in 2017 was het gevolg van verbeterde 
economische omstandigheden. 
Luchtverkeer zag een toename van 
7.6% vergeleken met het jaar ervoor.1  
De groei in vraag en een stijgend 
bedrijfsvertrouwen tegen het eind van 
het jaar beloven een solide begin voor 
luchtverkeer in 2018. Door de grote 
vraag durven luchtvaartmaatschappijen 
het misschien aan de tarieven te 
verhogen. Dit is nodig om de stijgende 
brandstof- en personeelskosten op 
te vangen. We zien een voorzichtige 
stijging van prijzen in de markten waar 
de vraag het grootst is.    

Klik op onze uitleg voor elke regio 
voor meer informatie*

Onze verwachting voor tarieven in 2018 
verandert niet en blijft 2-4%. We 
hebben onze forecasts voor het 
Midden-Oosten bijgesteld. Naar 
aanleiding van de tegenvallende vraag 
hebben we de cijfers voor Oman en 
Saoedi-Arabië verlaagd. We hebben 
onze voorspelling voor Afrika ook 
bijgesteld, naar 6-8%, nadat we de 
forecasts voor Egypte, Kenia en Nigeria 
moesten verlagen. De forecast voor Azië 
ging van 1-3% naar 2-4%, terwijl we de 
forecast voor China verhoogden van 
2-4% tot 3-5%, vanwege een groter dan 
verwachtte vraag. Voor de andere 
regio's bleef de forecast onveranderd.    

Klik op onze uitleg voor elke regio 
voor meer informatie*

Wereldwijd
 +2% tot 4%

Vetgedrukte cijfers geven aan dat de oorspronkelijke forecast gewijzigd is

Vetgedrukte cijfers geven aan dat de oorspronkelijke forecast gewijzigd is

Vetgedrukte cijfers geven aan dat de oorspronkelijke forecast gewijzigd is

Afrika
We hebben onze verwachting 
voor intercontinentale prijzen 

voor economyclass opgetrokken 
van  -2% tot  -1%. Regionale 
prijzen voor economyclass 

zijn naar beneden bijgesteld, 
van 0% tot  -1%.  

Azië
Door een sterkere vraag 
zijn onze forecasts voor 
intercontinentale prijzen 

verhoogd tot 1% voor business 
(eerder 0%) en economy 

(eerder  -1%).

Zuidwest-Pacific

Spotlights

Verstoring van de luchtvaart
distributie

Luchtvaartmaatschappijen willen de distributiekosten verlagen 
en ontwikkelen daarom betere manieren om hun aanbod via 
eigen verkoopkanalen te marketen. Enkele grote Europese 
luchtvaartmaatschappijen berekenen toeslagen voor tickets als 
die door tussenpersonen worden verkocht. Klik hier voor meer 
informatie hierover.

Reizen en uitgaven:
Bereik meer met een end-to-end oplossing

Veel bedrijven die gebruikmaken van online boekingstools, 
werken nu met systemen voor uitgavebeheer. Een end-to-end 
oplossing kan heel wat meer voor hen betekenen. Het brengt 
minder stress met zich mee en kan de effectiviteit van een 
reisprogramma doen toenemen. Hier bekijken we die opties. 

* Open met Adobe Acrobat Reader om details te zien.

Hotel

Bron: BCD Travel
* Open met Adobe Acrobat Reader om details te zien.
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Spotlight


Verstoring
 van de


 luchtvaart
distributie


Luchtvaartmaatschappijen willen de distribu-
tiekosten verlagen en ontwikkelen daarom 
betere manieren om hun aanbod via eigen 
verkoopkanalen te marketen. Enkele grote 
luchtvaartmaatschappijen in Europa, zoals de 
Lufthansa Group en twee luchtvaartmaat-
schappijen van de IAG (British Airways en 
Iberia), rekenen al toeslagen voor tickets die via 
een tussenpersoon zijn gekocht. Air 
France-KLM begint hier binnenkort mee. Dit 
betekent dat klanten die tickets kopen via 
derden, zoals wereldwijde distributiesystemen 
(GDS), nu een hogere prijs betalen.
Om zakenreizigers te helpen die toeslagen te 
omzeilen, hebben luchtvaartmaatschappijen 
een nieuwe programma-interface (API) voor 
direct boeken opgezet die speciaal bedoeld is 
voor reisbureaus. De extra kosten gelden 
doorgaans niet voor directe API-verbindingen, 
portals van reisbureaus, of directe verkoopka-
nalen, zoals de websites van luchtvaartmaat-
schappijen.
Een nadeel is dat deze portals voor reisbureaus 
niet dezelfde reserveringsfunctionaliteiten 
hebben zoals een GDS, bvb. reizigersprofielen 
beheren, het reisschema aanpassen, betaalop-
ties selecteren en bagage doorlabelen. De 
portals zijn ook niet geschikt voor codeshare-
vluchten. Dat is een probleem, aangezien 
luchtvaartmaatschappijen steeds vaker met 
elkaar samenwerken. Zakenreisorganisaties 
(TMC's) willen uitbreiden en diensten vergelij-
ken om hun belangrijkste zakelijke klanten van 
dienst te kunnen zijn. Ze staan dus niet te 
trappelen om deze portals van reisbureaus te 
gebruiken in plaats van de GDS. 
Het antwoord van de IAG op deze problemen is 
een model waarin klanten centraal staan en 
waarin bepaalde tussenpersonen (waaronder 
grote TMC's) nog steeds vluchten van BA en IB 
kunnen boeken via hun distributierelatie met de 
grote GDS-systemen. Als klanten via deze 
tussenpersonen boeken, hoeven ze de toeslag 
niet te betalen. Deze benadering vormt mogelijk 
een overbrugging naar de introductie van NDC 
(IATA's New Distribution Capability) door de 
GDS-systemen, die allemaal hebben toegezegd 
de connectiviteit te ontwikkelen op certificatie-
niveau 3 van IATA. In het NDC-register van IATA is 
te zien hoe ver ze hiermee zijn gevorderd.
Het privékanaal is echter niet voor iedereen 
even geschikt. BA en IB berekenen de toeslag 
ook niet voor boekingen via op NDC-gebaseer-
de API-verbindingen. Deze vinden meestal 
plaats via IT-boekingssites, maar hebben 
momenteel beperkingen in service. Ook 
worden er extra kosten in rekening gebracht. 
Kleinere TMC's gebruiken misschien het eigen 


boekingsportal van IAG voor reisbureaus. Maar, 
net als bij Air France-KLM, zal dit portal niet op 
grote schaal worden gebruikt.    
De grote luchtvaartmaatschappijen zijn niet de 
enige die heffingen rekenen voor boekingen 
via GDS. Ukraine International Airlines (UIA) 
berekent al 9 USD extra per vluchtonderdeel 
om 'de stijgende kosten van wereldwijde 
distributiesystemen te dekken'.1 Dit bedrag is 
niet van toepassing op boekingen die direct via 
UIA-kanalen lopen. 
EasyJet en Eurowings, de dochtermaatschappij 
van Lufthansa Group, hebben de meeste 
tickets altijd al direct aan hun klanten verkocht 
en brengen extra kosten in rekening voor 
ticketaankopen via indirecte kanalen. Voor 
EasyJet is dit onderdeel van hun strategie om 
ticketprijzen voor zakelijke boekingen via TMC's 
te verhogen. Hun prijzen, inclusief zakelijke 
tarieven, zijn in de GDS te zien. EasyJet is ervan 
overtuigd dat hun zakelijke tarieven nog steeds 
lager zijn dan die van traditionele luchtvaart-
maatschappijen.2  
Er zijn nog andere manieren waarop 
luchtvaartmaatschappijen directer met klanten 
kunnen handelen en de rol van tussenperso-
nen in de ticketverkoop kunnen verkleinen. In 
China kunnen luchtvaartmaatschappijen via 
het reisplatform van Alibaba Group, Fliggy, de 
lokale markt aanspreken. Door een virtuele 
'winkel' te huren in het online winkelcentrum 
van Fliggy, bepalen luchtvaartmaatschappijen 
zelf welke producten ze aanbieden en tegen 
welke prijs. Zo doen ze direct zaken met hun 
reizigers. Luchtvaartmaatschappijen betalen 
Fliggy om reclame te maken voor hun winkels 
en trekken reizigers aan met kortingscodes. Tot 
nu toe hebben al meer dan 20 luchtvaartmaat-
schappijen Fliggy-winkels geopend, waaronder 
American Airlines, Lufthansa en Qantas. 
Zakenreizigers maken al gebruik van de ticket-
veiling via Fliggy om prijzen te vergelijken. Fliggy 
beweert dat 5000 kleine tot middelgrote 
bedrijven (SME's) vliegtickets kopen via zijn app 
Ding Ding. Het duurt misschien niet lang meer 
voor klanten tickets kopen in winkels van 
luchtvaartmaatschappijen. 
Luchtvaartmaatschappijen willen meer directe 
interactie met reizigers. En ze blijven naar 
innovatieve manieren zoeken om dit te doen. 
Reizigers en travelbuyers moeten zich bewust 
zijn van de potentieel verhoogde kosten van 
aanvullende producten en diensten zonder de 
mogelijkheid om te vergelijken.


Terug naar de Industry Forecast 2018
1 Buying Business Travel, 21 april 2017
2 Air Transport World, 31 oktober 2007







Spotlight


Reizen en
 uitgaven:


 Bereik meer
 met een


 end-to-end
 oplossing


Reis- en onkostenmanagement (T&E) is inmid-
dels een vast onderdeel in de wereld van 
zakenreizen. Ongeveer 60% van door BDC 
Travel ondervraagde bedrijven gebruikt een 
online boekingstool (OBT). Hetzelfde percenta-
ge heeft een systeem voor het managen van 
onkosten (EMS) geïntroduceerd. Toch heeft 
minder dan een derde van deze bedrijven de 
twee geïntegreerd.  
Reizigers en managers van reisprogramma's 
profiteren als de OBT en EMS tools worden 
samengevoegd. Voor reizigers die niet graag 
onkosten invoeren omdat ze er een hekel aan 
hebben, is dit een eenvoudigere en snellere 
manier om kosten te declareren en gemaakte 
kosten terug te krijgen. En travelmanagers 
krijgen een beter inzicht in uitgaven. Zo kunnen 
ze op nieuwe manieren hun programma's 
verbeteren door reizigersbetrokkenheid, 
naleving of leveranciersmanagement te stimu-
leren.
Bedrijven die veel zakenreizen boeken, hebben 
de toon gezet voor het gebruik van T&E-syste-
men. Grotere bedrijven zullen sneller in geïnte-
greerde oplossingen investeren. Volgens onze 
enquête is dat al het geval voor meer dan de 
helft van bedrijven met jaarlijkse reiskosten van 
meer dan USD 25 miljoen.
Een bredere integratie van OBT en EMS wordt 
gehinderd door trage reacties en een gebrek 
aan kennis, aangezien veel bedrijven het 
end-to-end-proces nog niet juist opgezet 
hebben. Het is ook lastig het rendement van 
investeringen in geïntegreerde oplossingen te 
voorspellen en te meten. Dat maakt het 
moeilijk om stakeholders aan boord te krijgen. 
Senior management moet erachter staan, 
maar dat is geen eenvoudige opdracht. Travel-
managers moeten de strategische gesprekken 
over de integratie van T&E initiëren. Zij kunnen 
het beste alle stakeholders erbij betrekken en 
de belangen van het bedrijf en de reizigers op 
elkaar afstemmen.  
Integratie van reis- en onkostenmanagement is 
een van de oplossingen om de stress van 
zakenreizen voor reizigers én travelmanagers te 
verminderen. De betalingscategorie biedt 
aanvullende mogelijkheden. Steeds meer 
verkopers werken met virtuele betaalkaarten 
en TMC’s maken daar veel gebruik van. Door 
virtuele kaarten te gebruiken, vindt de betaling 
buiten de reiziger om plaats. De reiziger hoeft 
niet met zijn eigen kaart te betalen en dan te 
wachten om te worden vergoed. 


Door andere systeemintegraties, zoals HR en 
boekhouding, kunnen travelmanagers 
programmaprestaties optimaliseren en verbe-
teren. Deze totaaloplossing koppelt diverse 
systemen, maakt het reisproces gemakkelijker 
voor reizigers en verbetert de effectiviteit van 
het programma. Dit staat bekend als 
end-to-end (E2E) programmamanagement. 
Omdat systemen nu samen kunnen werken, 
ligt een naadloos reissysteem binnen handbe-
reik. Samenwerking is de toekomst voor bedrij-
ven in de sector. Ze overleggen daarom graag 
met elkaar om de ervaring van hun gezamenlij-
ke klanten te verbeteren. Uitwisseling van 
gegevens is daarbij onontbeerlijk. Verder 
maken technologische ontwikkelingen, zoals 
artificial intelligence en machinaal leren, 
gebruik van data om de ervaring van de reiziger 
te personaliseren en prestatiemetingen en 
-verbeteringen voor travelmanagers te vereen-
voudigen.
Stakeholders binnen bedrijven moeten beslis-
sen in hoeverre integratie voor hen werkt en bij 
die beslissing rekening houden met hun 
individuele situatie, in hoeverre ze openstaan 
voor veranderingen, hun bereidheid tot 
investeringen en de mogelijkheden om de visie 
uit te voeren. Ze kunnen een eenvoudig model 
kiezen waarin reizen en onkosten gecombi-
neerd worden, of een complexer systeem 
waarin ook betalingen, HR informatie en 
andere systemen betrokken worden. Ongeacht 
de grootte van het bedrijf en het systeem dat 
gekozen wordt, zullen organisaties er baat bij 
hebben om een gefragmenteerde benadering 
te vervangen door een gebruiksvriendelijke, 
geïntegreerde E2E-oplossing.


Terug naar de Industry Forecast 2018
1 Buying Business Travel, 21 april 2017
2 Air Transport World, 31 oktober 2007








Afrika – vliegtarieven per bestemming voor 2018 
Prijzen voor businessclass zullen gelijk blijven of dalen.  


Prijzen voor economyprijzen dalen in alle regio's, behalve Noord-Amerika. 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in EUR), met vertrek vanuit Afrika. 
Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 


Businessclass 


Economyclass 


Terug naar de Industry Forecast 2018 







Azië – vliegtarieven per bestemming voor 2018 
De meeste prijzen zullen met 1-2% stijgen.  


Prijzen voor economyclass naar Afrika en het Midden-Oosten zullen dalen. 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in USD), met vertrek vanuit Azië. 
Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 


Businessclass 


Economyclass 


Terug naar de Industry Forecast 2018 







Businessclass 


Economyclass 


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.  


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in EUR), met vertrek vanuit Europa. 
Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 


Terug naar de Industry Forecast 2018 







Latijns-Amerika – vliegtarieven per bestemming voor 2018 
In de meeste markten zullen prijzen gelijk blijven of dalen,  


behalve voor reizen naar Europa en voor businessclass tickets naar Zuidwest Pacific. 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in USD), met vertrek vanuit Latijns-Amerika. 
Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 


Businessclass 


Economyclass 


Terug naar de Industry Forecast 2018 







Midden-Oosten – vliegtarieven per bestemming voor 2018 
Prijzen voor businessclass zullen alleen toenemen voor regionale reizen en voor reizen naar Azië.  


Alle andere tarieven blijven gelijk of dalen met 1-2%. 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in USD), met vertrek vanuit het Midden-Oosten. 
Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 


Businessclass 


Economyclass 


Terug naar de Industry Forecast 2018 







Noord-Amerika – vliegtarieven per bestemming voor 2018 
Tarieven zullen stijgen op het Amerikaanse continent en in Europa, en voor economyclass naar Zuidwest-Pacific.  


In alle andere markten blijven ze ongewijzigd of zullen ze dalen. 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor zakenreizigers (in USD), met vertrek vanuit Noord-Amerika. 
Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 


Businessclass 


Economyclass 
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Zuidwest-Pacific – vliegtarieven per bestemming voor 2018 
Regionale tarieven en die van reizen naar Azië en Afrika zullen toenemen.  


Alle andere prijzen blijven onveranderd of dalen. 


Voorspelde jaarlijkse veranderingen in gemiddelde vliegtarieven voor  
zakenreizigers (in USD), met vertrek vanuit Zuidwest-Pacific. 
Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 


Businessclass 


Economyclass 
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Afrika - 
hotelprijzen 


voor 2018 
Door sterke stijgingen in 
Egypte, Nigeria en Zuid-


Afrika nemen de 
hoteltarieven in de hele 


regio toe met 5% tot 7%. 


+5% tot 6% 


Nigeria 


+5% tot 7% 


Zuid-Afrika 


0% tot 2% 


Ghana 


+2% tot 4% 


Marokko 


0% tot 2% 


Algerije 


+10% tot 12% 


Egypte 


+2% tot 4% 
Ethiopië 


0% tot 2% 
Kenia 


Gebaseerd op hotelprijzen in de lokale valuta. 


Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige  
forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 
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Azië - 
hotelprijzen 


voor 2018 
De tarieven zullen met 2-


4% stijgen, omdat de 
sterke vraag groter is dan 


de nieuwe capaciteit in 
grote markten. 


+3% tot 5% 
India 


+3% tot 5% 
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 


Gebaseerd op hotelprijzen in de lokale valuta. 


Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige  
forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 
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Europa - 
hotelprijzen 


voor 2018 
We zien een bescheiden 


economisch herstel en 
weinig nieuw aanbod, 


waardoor de prijzen  
1% tot 3% stijgen. 


+3% tot 5% 
Portugal 


IJsland 


-1% tot +1% 
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 


0% tot 2% 
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% 


Gebaseerd op hotelprijzen in de lokale valuta. 


Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige  
forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 
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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 


0% tot 2% 
Chili 


0% tot 2% 
Colombia 


+25% tot 30% 
Argentinië 


0% tot 2% 
Peru 


0% tot 2% 
Costa Rica 


Gebaseerd op hotelprijzen in de lokale valuta. 


Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige  
forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 
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Midden-Oosten 
- hotelprijzen  


voor 2018 
Door regionale problemen 
die de vraag beïnvloeden, 


zullen de prijzen tussen  
-1% en +1% fluctueren. 
Saoedi-Arabië en Qatar 


zullen meer lagere  
prijzen zien. 


-2% tot 0% 
Saoedi-Arabië 


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


-2% tot 0% 
Qatar 


+1% tot 3% 
Israël 


0% tot 2% 
Koeweit 


+1% tot 3% 
Oman 


0% tot 2% 
Jordanië 


Gebaseerd op hotelprijzen in de lokale valuta. 


Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige  
forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 


Terug naar de Industry Forecast 2018 







Noord-Amerika 
- hotelprijzen  


voor 2018 
Het aanbod 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 


+1% tot 3% 
Mexico 


Gebaseerd op hotelprijzen in de lokale valuta. 


Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige  
forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 


Terug naar de Industry Forecast 2018 







Zuidwest-
Pacific - 


hotelprijzen 
voor 2018 


Een gebrek aan nieuw 
aanbod, vooral in Nieuw-


Zeeland, betekent dat 
prijzen in de hele  


regio zullen stijgen 
met 3% tot 5%, aangezien 


de vraag toeneemt. 


+3% tot 5% 


Australië 


+5% tot 7% 


Nieuw-Zeeland 


Gebaseerd op hotelprijzen in de lokale valuta. 


Vetgedrukte cijfers geven een wijziging met de vorige  
forecast aan. 


Bron: BCD Travel 2018 Industry Forecast 


Terug naar de Industry Forecast 2018 





