
 
  
 

Persbericht 

 

 

Amerika uit, Azië en Oost Europa in 
Zakenreizigers vliegen minder naar Amerika en steeds vaker naar 

Azië en Oost Europa. 
 
Amsterdam 29 december 2011 – Zakenreizigers reizen binnen Europa steeds meer naar 
Oost-Europese bestemmingen. Buiten Europa leggen Amerikaanse bestemmingen het af 
ten opzichte van Aziatische bestemmingen waar de economische groei steeds meer als 
een magneet werkt op zakenreizigers uit ons land. Deze ontwikkelingen blijken uit 
onderzoek van VCK Travel, 1 van de top 5 zakenreisorganisatie van ons land. Net als 
voorgaande jaren staat Londen bovenaan de lijst met meest populaire 
zakenreisstemmingen. Voor Londen wordt in 2012 bovendien een extra impuls verwacht 
in verband met de Olympische Spelen. 
 
Top 20 Zakenreisbestemmingen binnen Europa 2011 
 
Hoewel Londen met kop en schouders boven de rest uitsteekt staan ook bestemmingen 
als Parijs, München en Oslo al jaren bovenaan de lijst van belangrijke bestemmingen 
voor zakenreizigers binnen Europa. Opvallende nieuwkomers in de lijst zijn de Oost-
Europese steden Warschau en Moskou. Binnen Europa valt het op dat er steeds meer 
met de trein wordt gereisd. Naast besparingen op kosten die dit met zich mee brengt 
weerspiegelt deze ontwikkeling de toenemende aandacht voor het milieu en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.    
 
Top 20 Zakenreisbestemmingen buiten Europa 2011 
 
Buiten Europa staat New York, na vorig jaar iets te zijn gezakt, weer terug op de eerste 
plaats. Andere Amerikaanse steden staan echter opvallend laag in de lijst. “Shanghai, 
Hongkong en Singapore, staan al jaren hoog in de lijst, maar opmerkelijk is de sterke 
groei van het aantal zakenreizigers naar andere Aziatische bestemmingen”, aldus Ed 
Berrevoets, directeur VCK Travel. 
 
Over VCK Travel 
 
VCK Travel is een onafhankelijke aanbieder van zakelijke reizen die zich onderscheidt 
door een persoonlijke en transparante benadering in de relatie met haar klanten. Naast 
vluchten verzorgt VCK Travel indien gewenst ook hotels, huurauto’s en treinenreizen voor 
haar klanten. Bovendien levert VCK Travel een 24 uursservice waardoor zakenreizigers 
bij vertragingen of calamiteiten (zoals overstromingen, bomaanslagen of een aswolk) 
direct assistentie kunnen verwachten bij het omboeken van reisschema’s.  
 
Noot voor de redactie: 
Voor verdere informatie en de overzichten van de Top 20 Zakenreisbestemmingen binnen 
Europa 2011 en  de Top 20 Zakenreisbestemmingen buiten Europa 2011 kunt u contact 



opnemen met Saskia Leurdijk. Manager Marketing en Communicatie VCK Travel. E-mail: 
saskia.leurdijk@vcktravel.nl. Tel: 020 – 6 800 815 
 
 
 


