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Intro
Voor veel mensen is een vakantie het leukste moment van het jaar. 
Tegelijkertijd gaat het boekingsproces en de aanloop naar de vakantie 
toe vaak gepaard met keuzestress. Het aanbod is gigantisch en er 
moeten veel beslissingen worden genomen. Als reisorganisatie 
speel je een grote rol in deze customer journey. De manier waarop je 
de (potentiële) klant vooraf, tijdens en na de reis begeleidt, heeft 
namelijk grote invloed op de totaalervaring en de merkbinding. Door 
hyperpersonalisatie toe te passen in je communicatie versoepel je de 
customer journey, verhoog je je relevantie én vergroot je de kans op 
conversie. 
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Resort suggestions

Hey Joris,

With the ski season around the corner, 
we thought you might be interested in 
our ski trip offers for 2023. 

Check offer

Skiing Trip
2023

Sedan

€ 109,-

Anti-theft protection
Third-party protection
Airport tax

per day Select is car

Minivan

€ 189,-

Anti-theft protection
Third-party protection
Airport tax

per dag Selecteren

Rent a car for your trip

Have you got your
travel vaccination yet?
Dear Bas,

Just a few more weeks and you will go 
on a trip to Indonesia! Time to arrange 
your travel vaccinations.

Book appointment

Hey Iris!!! Hope you have a great time in 
Rome. In case you are still looking for a 
restaurant for tonight, we have listed the 
7 nicest restaurants for you. 

Buon appetito!

http://bit.ly/D64i9G

Travelblog
The 7 best restaurants in 
Rome, these are them!
travelblog.com/rome

Rate your trip to Bali 

Submit
waarom personalisatie in de travel 
branche essentieel is;

hoe je met personalisatie elke interactie 
in alle fases van de customer journey 
relevant maakt;

welke rol artificial intelligence speelt bij 
échte 1-op-1 personalisatie op schaal. 

In deze infographic
ontdek je:

Een
hyperpersoonlijke
travel ervaring

Vele consumenten betekent ook vele individuele 
behoeften en kanaal voorkeuren, die ook nog 
eens kunnen wijzigen per consument gedurende 
de tijd. Dit in combinatie met het grote aanbod in 
producten, zorgt voor vele individuele journeys. 
Toch is het mogelijk om iedere consument een 
reis op maat te bieden en in elk van de 7 fases van 
de customer journey relevant én persoonlijk te 
zijn. Dit alles zonder een leger aan data scientists 
in huis te hebben, want Artificial Intelligence 
maakt het mogelijk om op een objectieve, 
schaalbare en geautomatiseerde manier de 
customer journey te personaliseren. Hoe dat 
precies werkt lees je verderop.
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Timing is key. Je hebt vroegboekers, last-minute reizigers en alles wat daar tussenin zit. Los van een passend aanbod, is het minstens zo 
belangrijk dat het aanbod op het juiste moment wordt gecommuniceerd. Er zijn immers maar weinig aankoopmomenten in een jaar waarin 
een consument een vakantie boekt. Het is daarom van groot belang om te herkennen wanneer iemand in de markt is en te bepalen in 
welke van de 7 fases van de buying journey hij/zij zich bevindt. Artificial Intelligence stelt je in staat om dit ter herkennen en bijpassende 
communicatie te bieden. Bind de consument het gehele jaar aan je merk en blijf altijd top-of-mind. Wel zo relevant!

Het boeken van een reis is een journey die uit vele keuzes bestaat. Des te belangrijker om het boekingsproces net zo leuk te maken als de 
reis zelf, en de doorlooptijd te verkleinen om de conversiekans te verhogen. Bied een persoonlijk en relevant aanbod, filter op een slimme 
manier, en laat timing en kanalen optimaal aansluiten op individuele behoeften met hulp van Artificial Intelligence. Zo boost je die kans 
op conversie en maak je van jouw klanten blije en loyale fans. 

De vergankelijkheid van een reis, accommodatie of vlucht maakt het noodzakelijk om de ingekochte voorraad ook daadwerkelijk te 
verkopen. Iedere lege plek is namelijk gederfde omzet, en dus is het optimaliseren van de bezetting essentieel. Speel daarom in op 
de behoeften en de wensen van de consument door acties, promoties en restvoorraad zo gericht mogelijk te communiceren. Boost de 
conversiekans door met hulp van AI het boekmoment, type reis en andere unieke behoeften mee te nemen in de geautomatiseerde 
touchpoints in de customer journey.    

De personalisatie uitdagingen in travel 

Iedere consument, een uniek boekmoment 

Een oerwoud aan keuzes

Optimale bezetting door vergankelijkheid van het product 

04



1 Discover

05

De gemiddelde Nederlander boekt 2 à 3 keer per jaar 
een vakantie. Als reisorganisatie of touroperator wil je 
natuurlijk dat ze op die schaarse momenten voor jou kiezen 
en daarmee altijd on top-of-mind zijn. Toch heeft het geen 
zin om constant je aanbod op commerciële wijze onder je 
doelgroep te pushen. Wat daarentegen wel nut heeft, is 
proactief inspirerende en passende content delen. De klant 
is immers oriënterend en weet nog niet precies wat ‘ie wil. 
Maar dat zaadje met jouw merknaam heb je alvast geplant. 
Daarmee zet je de belangrijke eerste stap in klantbinding en 
het profileren van jezelf als travelbuddy. Je bent namelijk 
veel meer dan slechts een praktische facilitator van de 
reis. En door deze eerste contactmomenten al zo relevant 
mogelijk te maken, laat je dat blijken. 

Gebruik daarom historische boekingsdata en klikgedrag om 
de inspirerende content te personaliseren. Heeft iemand 
al een aantal backpack reizen achter de rug? Dan hoef je 
diegene niet lastig te vallen met all-inclusive hotels. 
Daarentegen is een e-mail over bijvoorbeeld de mooiste 
backpackreizen door Azië waarschijnlijk wel relevant. En 
iemand die ieder jaar op stedentrip gaat? Die heeft meer 
aan een blog over de leukste Europese hoofdsteden, dan 
een blog over de spannendste routes van Zuid-Amerika.

FASE
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De ontdek- en oriëntatiefase duurt bij de ene 
persoon langer dan de andere. Het belangrijkste 
is dat je signaleert wanneer deze fase 
overvloeit in de zoekfase, want dat betekent 
dat iemand in de markt is om te boeken. Soms 
is deze overgang goed voorspelbaar op basis 
van historisch gedrag of een externe factor 
(bijvoorbeeld de uitbetaling van vakantiegeld). 
Maar vaker is dit af te leiden uit concreet gedrag, 
zoals specifieke zoekopdrachten op je website.

Om dit moment te herkennen en erop in te 
kunnen spelen is dataverzameling vanaf het 
eerste contactmoment cruciaal. Want met 
elke zoekopdracht of filterinstelling op de 
website, iedere klik vanuit e-mail en elk linkje 
dat opgeslagen wordt, tonen bezoekers aan 
in welke fase ze zitten en geven ze informatie 
vrij. Informatie over hun behoeften, naar wat 
voor type vakantie ze op zoek zijn, met wie ze 
reizen en in welke periode. En op basis van deze 
eerste aanknopingspunten maakt de decisioning engine het aanbod en de communicatie via de verschillende kanalen stap voor 
stap relevanter en biedt deze zo soepel mogelijk aan - en daarmee wordt de kans op conversie groter.

FASE
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Het ligt voor de hand om de eerste personalisaties toe te passen op je website, bijvoorbeeld in de vorm van aanbevelingen of het sorteren van 
je product lists op basis van individuele relevantie. Maar ook e-mail is in deze fase een onmisbaar kanaal. AI tools passen deze personalisaties 
automatisch binnen de verschillende kanalen toe en serveren ze ook voor je uit. Een AI decisioning engine zoals Inspire houdt hierbij onder 
andere rekening met recent zoekgedrag, historische data en timing. Zo krijgt iemand die de wintersportvakantie altijd ver van tevoren boekt 
eerder een aangepaste homepage te zien of winter e-mail in de inbox dan iemand die in de categorie laatboeker valt.

Naast website personalisatie en aangepaste mailings, is het in deze fase verstandig om ook offline aanwezig te zijn. Dit kan goed middels 
direct mail, eventueel inclusief een kortingscode of andere incentive. Hier zorg je er wederom voor dat je top-of-mind blijft. Wordt de 
incentive verzilverd? Dan profiteert de klant van een leuke korting en genereer jij weer extra data waarmee je het klantbeeld verder aanvult. 
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Book
Als je jouw klant hebt geholpen om hun 
droomreis te vinden, wil je natuurlijk dat het 
boekingsproces soepel verloopt en ze hiervoor 
niet naar de concurrent uitwijken. Minimaliseer 
daarom elke vorm van afleiding of twijfel en 
maximaliseer gemak. Vul zoveel mogelijk 
informatie in en grijp je kans om ancillaries te 
verkopen. Doe dit op basis van recent zoekgedrag, 
het gedrag van vergelijkbare klanten en, indien 
beschikbaar, historische data. Adviseer 
bijvoorbeeld een stoel met extra beenruimte 
voor een ouder persoon of een upgrade naar 
een hotelkamer met zeezicht voor iemand 
die met een partner reist. Hiermee toon je 
een blijk van service gerichtheid en voorkom je 
onnodige keuzestress. Door focus te hebben in de 
opties die je biedt, verhoog je bovendien de kans 
op conversie.

Oftewel, door de data in het boekingsproces vóór 
je te laten werken verminder je het aantal keuzes, 
versoepel je de stappen richting de boeking, 
verhoog je de gemiddelde boekingswaarde en 
stuur je op gerichte conversie naar het juiste 
product.

3
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Post booking4
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Nadat de reis is geboekt stopt jouw rol als travel buddy niet. Want naast het faciliteren 
van de overnachting, zijn er nog talloze extraatjes die je aan kunt bieden om de reiziger 
te ontzorgen en jouw omzet te vergroten. Tijd om aanbevelingen te doen voor dagtripjes, 
huurauto’s, reisverzekeringen en activiteiten. Wees je ervan bewust dat individuele 
behoeften hier sterk verschillen. Hoe specifieker 
je aanbod, hoe groter de kans op conversie. 
Adverteer daarom niet alleen met 'Boek nu 
een huurauto', maar raadt de auto aan dat 
past bij de reis. Zo heeft het geen zin om 
te adverteren met een kleine huurauto 
bij een groep van 6 die op safari gaat 
of een SUV bij een stel dat een 
weekendje naar Rome heeft geboekt.

Ook voor additionele 
aanbevelingen na de boeking 
kun je vertrouwen op AI. Inspire 
gebruikt data om cross- en upsell 
mogelijkheden te bepalen en 
serveert deze geautomatiseerd 
uit via de kanalen die het best 
bij de klant passen. Zo vergroot 
Inspire zelfs na de boeking de 
kans op conversie en verbetert 
het de klantervaring middels 
hyperpersonalisatie. Veel 

FASE



Pre-trip
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5
mensen ervaren stress in aanloop naar hun vakantie. Aan jou als travel buddy de taak om zoveel mogelijk zorgen weg te nemen met relevante 
informatievoorziening. Denk aan reistijden, routes, extra bagage opties en informatie over benodigde reisdocumenten. Met deze service berichten 
vergroot je de beleving en voorkom je negatieve verassingen.

De pre-trip fase biedt wederom kansen voor cross- 
en upsell en daarmee extra inkomsten. Veel partijen 
doen dit al, maar bieden hierbij elke klant dezelfde 
opties. Wanneer je dit middels Inspire inregelt, 
worden de opties automatisch aangepast op de 
individuele behoefte van de klant. Je zult begrijpen 
dat het toepassen van hyperpersonalisatie de kans op 
conversie verhoogt. Bovendien toon je hiermee aan 
dat je meer bent dan een facilitator: je denkt met je 
klanten mee en wil alleen het allerbeste voor ze.

Als we kijken naar het meest geschikte 
verzendmoment van informatie, kan Inspire 
dit uiterst precies voor je bepalen. Bereidt 
iemand zich graag weken voor het vertrekmoment 
voor? Dan wordt relevante informatie vrij snel na de 
boeking verstuurt. Bij een last minute boeker wil je 
daarentegen vlak voor vertrek zo hoog mogelijk in 
de mailbox zitten. Natuurlijk kan dit ook via andere 
kanalen, maar voor informatieve content is e-mail het 
meest gebruikelijk. Laat de voorpret maar beginnen!

FASE
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Ook gedurende de vakantie sta je aan de 
zijde van je klanten. Inspireer ze met tips 
voor excursies in de omgeving of deel 
kortingscoupons voor activiteiten op locatie 
en vergroot hiermee de vakantiebeleving. 
Waar e-mail in de vorige fases het 
belangrijkste communicatiemiddel was, 
zal de decisioning engine nu de voorkeur 
geven aan WhatsApp of SMS. Vakantie draait 
immers om ontspanning en het dagelijks 
refreshen van je e-mail hoort daar niet bij. 
Deze subtiele vorm van inspiratie versterkt 
het gevoel van ontzorging en daarmee de 
betrokkenheid met jou als aanbieder.

Blijkt uit de data dat een klant deze berichten 
en pushmeldingen nauwelijks of zelfs nooit 
opent? Dan verlaagt Inspire de frequentie 
of stopt het de verzending van vergelijkbare 
berichten automatisch. Zo voorkomt het 
irritatie en daarmee het risico op een opt-out.

11
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Post-trip
Bij thuiskomst begint alweer de aanloop naar een nieuwe journey. 
Daarom zorgt Inspire dat je na afloop van de vakantie in contact blijft 
met je klanten. In de eerste plaats is het waardevol om de dialoog 
te openen en feedback op te vragen. Zo kun je services verbeteren en 
het klantprofiel updaten. Daarnaast helpt feedback in de vorm van 
reviews om autoriteit te vergroten. 

De post-trip fase is tevens het moment om klanten alvast warm te 
maken voor hun volgende boeking en te zorgen dat je top of mind blijft. 
Want juist na zo’n heerlijke vakantie is niets fijner dan fantaseren over 
een nieuwe reis met een ontzorgende travel buddy aan je zijde!

7
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De verschillende fases van de customer journey bieden elk unieke personalisatie mogelijkheden 
waarmee je je relevantie verhoogt en klantervaring verbetert. Inspire helpt jou om deze boven 
water te krijgen en op grote schaal te benutten. 

Wil je meer weten over de kansen van hyperpersonalisatie met Inspire?

Conclusie
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vraag vrijblijvend een demo aanopen de product guide of

https://building-blocks.com/request-demo/
https://building-blocks.com/inspire-product-guide/


Inspire is de 1:1 AI decisioning engine die 
reisorganisaties in hun Consumer First transformatie 
faciliteert. Inspire verhoogt je bedrijfsresultaten door 
de consument centraal te stellen. Inspire stelt je in 
staat om verrassend relevant te zijn in elke fase van 
de customer journey. Begeleid je consumenten naar 
het juiste aanbod, bind ze aan je merk en help ze pro-
actief wanneer ze hulp nodig hebben.

Stel je eens voor dat je een reismaatje bent in plaats 
van puur een reisbureau. Met 1:1 personalisatie 
op schaal maakt je van jouw consumenten blije en 
loyale fans.

Inspire is een product van Building Blocks. Door 
de consumenten op de eerste plaats te zetten, 
streeft Building Blocks ernaar om de meest 
betrouwbare en toonaangevende Consumer 
AI bedrijf in de wereld te zijn. Building Blocks 
stelt toonaangevende consumentenmerken 
in staat om de consument te begrijpen en 
te handelen naar hun behoeften. Bouwen 
aan betekenisvolle klant relatie met hun 
consumenten.

Building Blocks werkt op basis 
van drie commitments:

 handel altijd in het voordeel 
van de consument; 

 voer de digitale dialoog;        
 wees open en transparant.

Maak kennis met Inspire
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1:1 personalization at scale

Turn your 
consumers 
into happy 
and loyal 
fans.

1:1 personalization at scale

Turn your 
consumers 
into happy 
and loyal 
fans.

Discover more 
about inspire…
Want to know more what inspire can 
mean to your business? Scan the QR code 
or go to building-blocks.com/inspire

www.building-blocks.com

http://www.building-blocks.com/inspire
https:/building-blocks.com/



