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Internationale treintickets
voor bedrijven
Vergelijk prijzen, boek tickets en beheer uw
treinboekingen op 1 centraal platform.

Waarom professioneel reizen met
de trein een uitstekend idee is...!
1.

Europese grootsteden binnen handbereik

2.

Milieuvriendelijk reizen: verklein uw ecologische voetafdruk

3.

Korte reistijden, aankomst in hartje stad

4.

Extra comfort in eerste klas

5.

Vermijd files en stress, laat je ‘vervoeren’

6.

Nuttig gebruik van uw tijd op de trein

7.

België als knooppunt in het West-Europees hogesnelheidsnetwerk

8.

Aanbod op maat van zakenreizigers

“De CO2-impact van een treinreis met
de hogesnelheidstrein ligt 10 keer lager
dan de equivalente reis per vliegtuig”

Eenvoudig internationale treintickets
boeken bij NMBS Internationaal.
Ontdek uw voordelen.
Reizen u of uw medewerkers regelmatig naar het buitenland? NMBS Internationaal
biedt voor uw professionele zakenreizen per trein een webbased reserveringstool aan.
Optimaliseer uw travel management: vergelijk prijzen, boek tickets en beheer uw
treinboekingen op 1 centraal platform.

train

Uitgebreid internationaal treinaanbod

- Boek Thalys, Eurostar, ICE, TGV en andere klassieke internationale dag- en nachttreinen, met of zonder een ticket ‘Elk Belgisch Station’.
- Mogelijkheid tot het boeken van corporate tarieven voor Thalys,
Eurostar en ICE.

		
Desktop
-

Online boekingsbeheer,
inclusief maandelijkse facturatie

Een performant boekingssysteem, gemakkelijk in gebruik.
Maandelijkse facturatie & recuperatie BTW voor Thalys (Belgisch aandeel).
Reizen met Homeprint of Mobile tickets.
Toevoegen van boekers- en reizigersprofielen.
Naverkoop eenvoudig zelf te beheren.

Chart-Line

Inzicht in het reisgedrag

- Maandelijkse reisstatistieken
(online beschikbaar).
- Travel Tracking: synchroniseer uw verplaatsingen met travel tracking oplossingen. Weet op elk
moment waar uw medewerkers zich bevinden.

		
HEADPHONES

Support op maat van
uw bedrijf

- Account Managers die zorgen voor o.a.
gratis opleiding.
- Contact Center voor reserveringen en naverkoop.

lightbulb

Extra

- Greenpoints getrouwheidsprogramma: spaar
punten en krijg gratis treintickets.
- Informatieve newsletters over het internationaal
treinverkeer.

Wenst u meer informatie over de
samenwerkingsvoorwaarden?
Bent u geïnteresseerd in een live-demo
van de reserveringstool?
Contacteer ons:
www.nmbs-internationaal.com/corporate
+32 2 528 27 06

ENVELOPE

corporate@b-rail.be

V.U.: Sabine Jonckheere, NMBS Marketing & Sales, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel
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