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Even het geheugen opfrissen. 
Eind oktober vorig jaar werd 
bekend dat Van Verre Reizen, 
sinds ruim 20 jaar B2C-specialist 
in verre reizen, de retailtak van 
Tenzing Travel had gekocht en 
gaat voortzetten onder de 
voormalige merknaam Special 
Traffic. Sindsdien is achter de 

schermen hard gewerkt, vooral 
op technisch vlak.

‘Bij Van Verre Reizen werken we 
al langer met het CRM-systeem 
van TravelSpirit. We hebben nu al 
onze content, dus alles wat met 
wederverkoop te maken heeft, 
naar één systeem overgezet. We 

‘Fijn om iets positiefs te kunnen  
melden’
Bij Special Traffic is de laatste maanden hard gewerkt aan de wedergeboorte 
van dit bekende touroperatormerk. Vooral op het gebied van automatisering is 
samen met softwareontwikkelaar TravelSpirit veel werk verzet. ‘We zetten de 
laatste puntjes op de i’, zegt Chris Freitag, manager product & sales, die aan 
het einde van het eerste kwartaal van dit jaar Special Traffic wil lanceren. ‘Het 
is leuk om in deze tijd iets positiefs te kunnen melden.’

Special Traffic zet de laatste technische puntjes op de i
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hebben de huidige stille tijd goed 
kunnen benutten. Zonder corona 
hadden we het werk aan onze 
technische systemen tussendoor 
moeten doen en had het veel 
meer tijd gevergd. Het is ook een 
groot voordeel dat Sander de 
Rooij, de CEO van TravelSpirit 
met zijn team, het vak van 
touroperating kent. Daardoor 
konden we veel sneller 
schakelen.’

De vraag is in hoeverre je bij 
automatisering de menselijke 
maat kunt handhaven, want 
zeker reisverkoop in het B2B-
kanaal is nog steeds vooral 
mensenwerk.
Freitag: ‘De kracht van Van Verre 
is de persoonlijke service richting 
directe klanten. Special Traffic zal 
in het B2B-kanaal, dus richting 
agenten, net zo persoonlijk zijn 
en hen met onze 
bestemmingskennis 
ondersteunen.’

In de visie van Freitag moet 
automatisering daarom 
ondersteunend zijn. ‘Het systeem 
wat we nu hebben gerealiseerd 
met TravelSpirit is geen online 
boekingstool. Dat past niet bij 
een maatwerkspecialist als Van 
Verre en ook niet bij de manier 
zoals wij met Special Traffic 

straks de agent willen bedienen. 
We gaan daarom ook een 
applicatie uitrollen waarin de 
agent eigen content kan 
invoeren. Ook kan hij de klant 
een link naar de persoonlijke 
website van die klant sturen die 
wij hebben gecreëerd. Het is een 
mini-website met bewegende 
beeld, met alle informatie over 
diens reis, in de look & feel van 
de agent.’
Het gebruiksgemak van de 
systemen voor de agent staat 
voorop. Freitag: ‘Laten we 
realistisch zijn, de agent zal niet 
elke dag een verre maatwerkreis 
bij ons boeken en daardoor 
minder gauw routine krijgen. 
Daarom moet ons systeem voor 
iedereen simpel werken.’

Freitag wil aan het einde van het 
eerste kwartaal met Special 
Traffic de markt op. Over het 
hervatten van het segment verre 
reizen is hij realistisch. ‘Ik denk 
dat we pas in de loop van het 
derde kwartaal weer naar een 
paar verre bestemmingen 
kunnen. Maar zodra het kan, zijn 
wij er klaar voor.’

Chris Freitag.


