A C T U A L I T E I T

Christine Dierickx aan de slag bij NH Hoteles

BTS Travel bezoekt Mauritius

Christine (Tinne) Dierickx is na een tweetal jaar terug aan de slag in het toerisme. Als
‘sales executive corporate travel’ is ze sinds begin mei werkzaam bij de Spaanse hotelketen NH Hoteles. Haar voornaamste opdracht bestaat er in om bedrijven te bezoeken
in Oost- en West-Vlaanderen en het totaal aantal hotels van NH Hoteles te vertegenwoordigen. De nadruk ligt hierbij op de drie
hotels in Vlaanderen (NH Gent Belfort, NH
Gent Sint Pieters en NH Brugge). Wereldwijd heeft NH Hoteles 349 hotels in portefeuille en dat in 22 landen. Christine Dierickx is bij veel reisagenten nog bekend als
‘regional account manager’ voor Thomas
Cook waar ze zeventien jaar actief was en
in die functie ook vele tientallen studiereizen begeleidde en op workshops en reisbeurzen als gastvrouw fungeerde.

BTS Travel Experts hebben er hun eerste fam trip opzitten. De bestemming was het
paradijselijke Mauritius. De trip werd samen georganiseerd met Beachcomber hotels en
de Halcyon groep. Acht travel experts hadden het privilege om hieraan deel te nemen.
Ze kunnen alvast terugkijken op een heel geslaagde reis met bezoeken aan diverse tophotels en culinaire hoogstandjes.

G Christine Dierickx samen met Ducco
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Heijbroeck, Hotel director NH Gent & NH
Gent Belfort.

K Mieke De Wolf, Veronique Ghyselen, Bianca Van Loﬀeld, Tina Bauwens, Stijn Meulders,
Linda Vekemans, Ingeborg Van Emelen, Laetitia Gillain en Mickey Creyf (ceo BTS Travel).

Lezerswedstrijd
Te winnen: deelname aan onze 5 daagse exclusieve ontdekkingsreis door Marokko voor 2 x 1 persoon
     

VRAGEN:
1) Hoeveel Marokkaanse hotels staan er
in de brochure van Exclusive Destinations?
2) Wie is de eigenaar van Kasbah Tamadot?
3) Hoeveel 18 holes golfs telt Marrakech?

Exclusive Destinations, gespecialiseerd in luxe, golf, wellness, spa en gastronomie,
biedt een uitgebreide selectie aan van kwaliteitshotels.
MAROKKO CHALLENGE: de 10 beste Marokko verkopers (01/09-31/12/09) winnen hun deelname aan onze
5 daagse exclusieve ontdekkingsreis naar Marokko.
Met de steun van:
ANTWOORDFORMULIER:
Vraag 1:

...........................................................................

Vraag 2: ........................................................................................................................................................... Vraag 3: ..................................................................................

Naam: ........................................................................................................................................................... Reisbureau: ............................................................................................................................................................................................
Adres:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel: ......................................................................................................................... Fax: ...................................................................................................................... E-mail: ............................................................................................................
Terugsturen voor 15/09 naar Travel Magazine per fax op: 015/ 45 03 60 of via www.travelmagazine.be/wedstrijden
Your information can be used by external companies (from the travel industry). If you don’t agree, please inform us in writing.

Registreer uw verkopen op www.kennersvanmarokko-pro.org en geniet van exclusieve voordelen aangeboden door het Nationaal Marokkaans Verkeersbureau.
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