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Travel Experts:
verdubbel uw omzet
“Met het concept van de Travel Experts bieden we reisagenten de mogelijkheid om hun inkomen in vergelijking
met een klassiek reisbureau te verdubbelen. Het concept biedt dan ook heelwat opportuniteiten”.
Aan het woord is Mickey Creyf, die samen met Patrick Culot het concept op de Belgische markt commercialiseert.
Travel Experts maakt deel uit van BTS Travel Services Group, met kantoren te
Antwerpen, Brussel en Luik.
“Het komt er met Travel Experts op neer dat je thuis ook je werkplek wordt,
aldus Mickey Creyf. Door de problematiek van het woon-werkverkeer verlies je
tijd (en dus ook mogelijke inkomsten), puur omdat de verkeersproblematiek
niet toelaat dat je rendeert op dat moment.
Door van thuis uit te opereren heb je, als reisagent, een veel lager kostenplaatje,
en kan men zich ook maximaal richten op het sales & service gebeuren. Op die
manier kan je een meerwaarde creëren naar je klanten toe”.
BTS Travel Experts is ontstaan uit een groep ervaren reisconsulenten die met
verfrissende ideeën op de markt komen.
“Wij stààn dan ook voor innovatie, aldus Creyf. Klanten hebben vandaag de dag
ook een andere verwachtingspatroon. Het komt erop neer een gedreven klantvriendelijke aanpak te creëren. Elk dossier is dan ook tot in de puntjes
verzorgd.”

Wat mogen geïnteresseerde reisagenten verwachten?
“We bieden kandidaat-Travel Experts een professionele opleiding aan, naast
commerciële, administratieve en technische ondersteuning, zodat ze hun klanten een perfecte service kunnen leveren. We bieden ook support aan bij ziekte
en vakantie, aankoop consolidatie, en licentie-ondersteuning (IATA, Toerisme
Vlaanderen, Garantiefonds Reizen, Club Med, Rail1 enz.). De reisagenten krijgen
ook de nodige back up van onze 3 agentschappen in Antwerpen, Brussel en Luik.

Hoeveel reisagenten zijn ondertussen op de Travel Experts boot
gesprongen?
“Anno 2010 zijn er 20 contracten getekend, waarvan er 17 operationeel zijn,
aldus Creyf. We
verwachten dit
jaar naar 10 tot 15
nieuwe Travel Experts
te kunnen gaan.
Momenteel zijn we enkel in
Vlaanderen actief, maar onder
leiding van Patrick Culot gaan we
ook de Brusselse en Waalse markt
bewerken”.
Voor meer informatie, mail
mickey@btstravel.be en patrick@btstravel.be
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