
BTS
travel experts

Ervaren reisconsulenten

Grensverleggende service

Betaalbaar en persoonlijk reisadvies

BTS Travel Group 
Uw betrouwbare partner in zakenreizen
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Beste reiziger,

De reiswereld leeft, en hoe. 

Behoeftes van reizigers veranderen voortdurend, mobiele technologieën zijn niet meer weg te denken uit de reissector en nieuwe travel trends 
volgen elkaar in snel tempo op. 

BTS wil hierin een jonge innovator zijn die het verschil maakt. Maak kennis met BTS Travel Group en ervaar het zelf.

Bij BTS staat u als klant centraal.  Wij respecteren uw specifieke wensen en gaan voor een gepersonaliseerde aanpak op maat. 

BTS streeft steeds naar een open en transparante communicatie. 
Ons professioneel team – ervaren en gedreven travel consultants gebeten door de reismicrobe – realiseerde zo reeds vele mooie projecten. 

Bent u onze volgende tevreden klant ? 

          Mickey Creyf
   CEO BTS Travel Group

     mickey@btstravel.be

          Ilse Verheyen 
         Sales Manager

       Ilse@btstravel.be



Waarom kiezen voor BTS ?  

     Profielbeheer  

     1 vaste contactpersoon

     De beste routingopties

     Snel en efficiënt reisadvies

     Professionele opvolging  

     Open en transparante communicatie

     Bereikbaarheid en ondersteuning 24/7

BTS maakt het verschil, uw wens is onze zorg en wij geloven in niets minder dan een transparante aanpak op maat.
U bepaalt zelf hoe u boekt: offline, online, mobiel en alle hybride vormen !

Voor uw bedrijf gelden enkel de beste prijzen en routings.
Bij BTS kan u rekenen op een dagdagelijks beheer van uw reiskosten waarbij comfort en kwaliteit centraal staan.

Stakingen ?  Onvoorziene wijzigingen ?  Problemen ?
BTS reageert snel en efficiënt, uw vaste contactpersoon lost ze op. 

BTS heeft een team van ervaren travel consultants die klaar staan om u en uw bedrijf met raad en daad bij te staan. 

Dankzij onze laatste nieuwe applicaties bent u zeker van een unieke en complete service.
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Wie kunnen we helpen?

De reiziger:

Bij BTS reist u zonder zorgen.  Voor elk onderdeel van uw reis zoeken wij steeds de beste en voordeligste oplossing met respect voor het budget 
van uw onderneming. Voor een comfortabele reis van begin tot einde. 

  
De travel manager (de boeker): 

Elk bedrijf heeft zijn eigen cultuur en specifieke wensen. Bij BTS houden wij rekening met uw manier van boeken.  Wij brengen het geheel in kaart 
en implementeren de juiste structuur voor uw organisatie: offline, online of gecombineerde applicaties. 

  BTS staat uw travel manager bij met advies op maat:
   Consultancy en accountmanagement
   Optimaliseren van het reisbudget en contracten 
   Doorvoeren nieuwste travel trends 

De boekhouding:

BTS vereenvoudigt uw boekhouding dankzij een zelf ontworpen applicatie. U analyseert uw tickets zonder problemen en bewaart het overzicht 
dankzij 1 globale maandelijkse of bi-maandelijkse geconsolideerde factuur. Bovendien kan u de factuur online raadplegen, goedkeuren of afkeuren, 
nog voor deze wordt verstuurd.  Dit bespaart tijd en dus ook geld !



Besparen en toch een super service krijgen !

De bedrijfswereld houdt de ogen open voor besparingen. 
BTS investeert in de nieuwste technologieën, waardoor onze service een verschil maakt:

  
  BTS zoekt alternatieve routes met een belangrijk kostenvoordeel
  
  BTS staat voor een eenvoudige en heldere totaalfacturatie

  BTS volgt alle reizigersprofielen op en onderhoudt ze

  BTS regelt airline deals van begin tot einde

  BTS onderhoudt internationale contacten

Wij brengen voor u ook de content van low-cost versus classic airlines in kaart en zorgen ervoor dat deze analyse zich onmiddellijk vertaalt in
besparingen.  Door een stijging van het aantal low-cost seats is onze reservatie tool geoptimaliseerd met alle low-cost maatschappijen.               
Dit geeft ons de mogelijkheid om u ten allen tijde de meest voordelige tarieven en routes aan te bieden. 
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BTS Travel is de enige Belgische aandeelhouder bij Radius, Global Travel solutions.  Radius is een netwerk van 3300 kantoren in 80 landen.  
Dit netwerk geeft ons de mogelijkheid om multinational accounts te ondersteunen.  Account management en data rapportering worden hier 
gecentraliseerd zodat er voor het geheel een uniforme, performante service gobaal aanwezig is.  Global scale, Local presence.

Onze internationale connectie
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Ons motto - ‘Stay continuously connected’

Onze toekomst – Mee met de tijd en technologie

BTS heeft de laatste 5 jaar enorm geïnvesteerd in verschillende nieuwe applicaties voor een unieke en complete service op maat. 
Zo kiest u zelf hoe u boekt: offline, online, mobiel of een combinatie. 

  Controle op de markt, altijd en overal 

  Duidelijke inhoud voor alle producten en services

  Ondersteuning voor elk business model

M-Power by

Om u als reiziger nog beter te ondersteunen, werkt BTS samen met de beste technologische partners. Met Amadeus is die partner gevonden.
Zij ontwierpen ‘M-Power’, een mobiele app waarmee reizigers realtime vliegtickets kunnen boeken.
BTS biedt de applicatie in primeur aan. M-Power omvat naast boekingsmogelijkheden ook actuele vluchtinformatie en -waarschuwingen en is
compatibel met social media. De mobiele applicatie is in volle opmars en bewijst nu al zijn nut bij onze klanten.
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BTS staat 24 uur en 7 dagen op 7 klaar voor al uw noodgevallen, overboekingen en annulaties.  Wij schrijven online tickets uit tot 22 uur s’avonds 
zodat ‘same day issues’ perfect verlopen.  Klanten verwachten full service en bij BTS krijgen ze dat.

BTS Travel Dashboard

Met deze gecentraliseerde tool boekt u in no time uw volledige reis.  Overzichtelijk, snel en gemakkelijk !   
BTS Dashboard wordt u aangeboden via verschillende ‘content partners’. Hierdoor boekt u steeds aan de beste prijs en geniet u van alle faciliteiten.  
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Mobile Messenger

Wat er ook gebeurt, de veiligheid van de reiziger primeert en BTS denkt hier niet anders over.  Er bestaan verschillende tools op de markt die de
veiligheid van reizigers in kaart brengen.  BTS biedt u de online tool ‘Mobile Messenger’ aan.  Met behulp van deze app blijft de reiziger continu op 
de hoogte van mogelijke vertragingen, stakingen en/of gevaren.

Lokaliseer, communiceer en ondersteun de reizigers
Wij voorzien ten allen tijde een degelijke communicatie.  Naar de 
reiziger toe via smartphone, sms push berichten of email

Reizigers traceren
Via smartphone gps signaal kunnen wij al uw 
reizigers steeds degelijk in kaart brengen

Flight monitor
‘Real time information‘ geeft ons de mogelijkheid
om zeer snel te reageren bij mogelijke problemen

Risk intelligence
Wij analyseren constant data om zo snel als 
mogelijk op de hoogte te zijn van de verschillende 
omgevingen
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Maak kennis met onze andere diensten 

U wil een bedrijfsuitstap of een weekendje teambuilding organiseren ?  Wil u uw klanten of medewerkers belonen voor hun inzet, loyaliteit of 
partnership ?  BTS Incentives ontwerpt onvergetelijke reizen op maat van uw organisatie en met respect voor uw budget, zodat iedereen boordevol 
energie en enthousiasme terugkomt.  BTS Incentives geeft een boost bij werknemers en versterkt de loyaliteit van uw klanten.         
incentives@btstravel.be

U wil meer dan enkel bedrijfsreizen ?  U heeft nood aan ontspanning of plezier ?  BTS Travel Design verzorgt met veel enthousiasme al uw 
vakantiereizen.        
holiday@btstravel.be

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Happy Flights.  Zij verzorgen de opvolging van tegoeden bij vertragingen, annulaties, 
downgradings...  Happy Flights beschikt over de nodige interne kennis om schadeclaims snel en kordaat te behandelen.
www.happyflights.eu

Bonnetje kwijt ?  Niet als het aan Xpenditure ligt.  Deze mobiele applicatie vereenvoudigt het beheer van uw bedrijfsuitgaven 
van bonnetje tot boekhouding en maakt onkostenrapporten overbodig.  Dankzij Xpenditure digitaliseert u alle bonnetjes gemakkelijk met uw 
smartphone of computer. 
www.xpenditure.com
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“ BTS Travel ondersteunt ons al enkele jaren als partner bij al onze boekingen.  Het BTS team denkt mee, is steeds beschikbaar en is 
inhoudelijk heel goed op de  hoogte van de wensen van onze reizigers.  Ze zijn voor ons een betrouwbare en proactieve partner met kennis van 
zaken: beschikbaar, betrouwbaar, Flexibel en Enthousiast. “
Ann Beckers  -  Management Assistant  -  Studio 100 NV

“ Na een rondvraag op de markt, zijn we nu al een aantal jaren trouwe klant bij BTS.  Wij blijven bewust voor hen kiezen omwille van de klant
vriendelijke en persoonlijke aanpak. Je hebt absoluut niet het gevoel dat je een nummer bent bij hen.  Bovendien werken we altijd met een vaste 
contactpersoon, wat zeker een pluspunt is. We hoeven ook nooit lang te wachten en eender welke vraag je stelt, je krijgt altijd heel snel een 
antwoord.  BTS denkt echt mee met de klant. Zo hebben zij een routedeal onderhandeld met Swiss. Aangezien onze moedermaatschappij Zwitsers 
is, is dit voor ons dus een serieuze meerwaarde.  Als je boekt via hun online - en gebruiksvriendelijke - bookingstool, krijg je een extra korting op de 
kostprijs, wat toch altijd mooi meegenomen is.  Zij houden nieuwe initiatieven op de markt nauwlettend in het oog en brengen ons als klant daarvan 
op de hoogte. “
Ann Van Mol - Assistente Gedelegeerd Bestuurders - Directiesecretariaat - Baloise Insurance

Wij werken nu ruim 4 jaar samen…. Tijd voor een korte evaluatie… BTS Travel betekent voor ons :
-       Zakenreizen op maat
-       Klantvriendelijkheid
-       Professionalisme
-       Persoonlijk contact
-       Flexibiliteit
-       Continuïteit
Bedankt voor de uitstekende service !
Tania Walgraef - Management Assistant - Van Breda Risk Services

Enkele van onze tevreden klanten
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