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Nu steeds meer zakenreizigers weer beurzen, congressen en evenementen bezoeken,
stijgt daarmee ook de bezettingsgraad van zakelijke boekingen in hotels. Als hotelier wil
je voldoen aan de verwachtingen van deze doelgroep. 

Zakenreizigers willen gemak. Hun gehele verblijf moet van A tot Z gestroomlijnd zijn,
want ze hebben geen tijd, zijn druk en willen de tijd die ze hebben, besteden om verder
te werken aan een project of om in een fijn hotelbed te ontspannen van een hectische
werkdag. 

Dus wil je voldoen aan de hun verwachtingen en inspelen op de behoeften van de
doelgroep, houdt je dan aan deze twee kernwoorden: vloeiend en functioneel.

Dit is hoe >



1. 5G-WiFi

5G: sneller dan snel. In 2022 worden deze
frequenties geveild onder providers en zijn
daarna direct door jou als hotel af te sluiten.
Internetsnelheid staat in de top 3 belangrijkste
redenen waardoor zakenreizigers voor een
hotel kiezen. En is gebaseerd op een logische
ontwikkeling: het internet wordt groter, de
bestanden, website en apps hierop zwaarder
en de achterliggende technieken hypersnel. 

De markt weet dat – zij ervaren dit dagelijks
en verwachten dat een hotel met haar service
aansluit op deze dynamische werksituatie. 

Na aankomst in het hotel nog even
de campagne voor morgen
downloaden in de lounge,  
een videomeeting met het MT
organiseren op de hotelkamer of het
uploaden van zware videocontent op
social media.

Het zijn voorbeelden van hoe de
zakenreiziger anno 2021 werkt. 

Supersnelle WiFi is dus geen optie
meer – het is een must en het
onderscheid je van de rest.



2. Vervoer

Vervoer: zakenreizigers vinden locatie nog
steeds de belangrijkste reden om voor een
accommodatie te kiezen, maar de meeste
hotels liggen niet pal naast een
conferentiecentrum en een hotel kun je niet
zomaar van plek veranderen. 

Toch, je wilt kunnen voldoen aan de
verwachtingen van jouw gasten zonder
gigantische investering. 

Zorg daarom voor toegankelijk regionaal en
lokaal vervoer. 

Met simpelweg het regelen van een
shuttlebus van en naar de airport, het
treinstation of het congrescentrum
kan al zorgen voor een stijging in de
bezettingsgraad en online reviews.
Bied fietsen, elektrische scooters of
OV-tickets aan zodat ze zich snel en
eenvoudig kunnen verplaatsen. Tevens
kunnen ze daardoor horecapartners in
de buurt bezoeken. Zo word je de ster
van de regio én van jouw gasten!

Houd je dus bij de twee kernwoorden:
vloeiend en functioneel.



3. Digitale service

Digitale klantenservice wordt alles-in-één:
inchecken met een app, waarmee ze ook hun
housekeeping-voorkeuren kunnen instellen,
roomservice kunnen bestellen, de deur
openen en lokale hotspots kunnen bekijken. 

Hotel apps maken het leven van
zakenreizigers makkelijk, omdat alles op één
locatie staat. 

Ontdek bijvoorbeeld the World of Hyatt-app,
Hilton Honors of bekijk de app van CitizenM
voor inspiratie. Deze apps bieden deze
mogelijkheden al aan.

Voor grotere hotels is dit al de
norm; meer en meer organisaties
volgen. Ook voor de midsized en
kleinere hotels wordt dit een
toegankelijke en betaalbare optie.

Immers, zelf een app maken wordt
steeds makkelijker met het gebruik
van platformen zoals Appy Pie,
Bubble of Ninox, waarmee je al
binnen één dag een app kunt
bouwen zonder verstand te
hebben van code en met weinig
investering. 
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