
 
Persbericht 
 
Zakenreisorganisatie VCK Travel en mediaplatform 
Inkooptopper gaan samenwerking aan.  
 
 

 
Amsterdam augustus 2013 – VCK Travel is hoofdsponsor van Inkooptopper. Door deze 
samenwerking verstevigen beide partijen hun positie in de markt verder. VCK Travel als 
adviseur op het gebied van zakenreizen en Inkooptopper als specialistisch platform voor de 
inkoopprofessional. Beide partijen zijn erg enthousiast over de samenwerking.  
 
Inkooptopper vult de dienstverlening van VCK Travel op een luchtige en humorvolle manier 
aan. Het gaat om handige tips door middel van grappige strips over situaties die herkenbaar 
zijn voor iedere inkoper. De organisatie van Inkooptopper vindt: “VCK Travel heeft een goed 
en transparant verhaal. Aan ons nu de uitdaging om dit te combineren met humor en zo 
inhoud om te zetten naar de toegankelijke en humorvolle strips die zo gewaardeerd worden 
door onze inkopers”. Ook Eric van Denderen, Manager Corporate Accounts & Events, kijkt 
uit naar de samenwerking: “Wij zien vaak dat inkopers alleen maar kijken naar de 
goedkoopste aanbieder omdat zij vaak geen helder beeld hebben van de dienst dat zij 
inkopen. VCK Travel kan ze hierbij helpen. Wij hopen de inkoper met een knipoog een 
duwtje in de goede richting geven.”   
 
Inkooptopper.nl 
Inkooptopper heeft tot doel om op een humorvolle manier de werelden van inkoop en 
verkoop met elkaar te verbinden door middel van ‘one page’ strips. Inkooptopper benadert 
vraagstukken met een ‘knipoog’ en onder het motto “er mag gelachen worden”.  
 
Over VCK Travel 
VCK Travel - onderdeel van de VCK Group - neemt als TMC (Travel Management Company) 
de derde plaats in op het gebied van zakenreizen in Nederland. Business Travel, 
Government Travel en Marine Travel zijn de drie pijlers in de bedrijfsvoering. VCK Travel 
maakt deel uit van een internationaal netwerk met vertegenwoordigingen in meer dan 80 
landen. Met vestigingen door het hele land onderscheidt zij zich door persoonlijke 
dienstverlening, The Personal Touch. Naast vluchten verzorgt VCK Travel hotelverblijf, 
huurauto’s en treinreizen. Bovendien levert VCK Travel een 24-uur service waardoor 
zakenreizigers bij vertragingen of calamiteiten direct assistentie kunnen verwachten bij het 
omboeken van reisschema’s. VCK Travel hecht grote waarde aan een open, eerlijke en 
inzichtelijke werkwijze. Deze transparante benadering in de relatie met klanten én 
leveranciers maakt de organisatie uniek. 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
Saskia Leurdijk (Manager Marketing en Communicatie VCK Travel). 
Email: saskia.leurdijk@vcktravel.nl. Tel: 020 – 6 800 815.  
Natuurlijk kunt u ook Inkooptopper mailen, info@inkooptopper.nl   
 
 
 


