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SAMENVATTING

Vandaag publiceert Hotels.com de nieuwste editie van haar Chinese International Travel
Monitor (CITM). Het rapport laat zien dat technologie een belangrijke rol speelt in opnieuw
een recordjaar wat betreft reizen en uitgaven van Chinese reizigers[1].

Voor het eerst zegt meer dan de helft van de ondervraagde Chinese reizigers
hotelovernachtingen te boeken via het internet of mobiele apps. In 2013 was dit nog 45
procent. Iets minder dan de helft van hen raadpleegt bij het plannen van een reis
boekingswebsites en vergelijkingswebsites, een derde checkt social media. 48 procent van de
Chinese reizigers deelt tijdens een internationale reis foto’s en ervaringen op social media.

Voor de derde editie van de CITM werden wereldwijd meer dan 3.000 Chinese internationale
reizigers en 3.000 hoteliers ondervraagd. Het rapport verschaft betekenisvolle inzichten in alle
aspecten van het veranderende gedrag van Chinese reizigers, en laat zien hoe de wereldwijde
hotelindustrie zich aanpast om op deze nieuwe markt in te spelen.

In 2013 gingen 97 miljoen Chinezen op reis naar het buitenland[1], 14 miljoen meer dan in
2012. In de afgelopen twaalf maanden zag meer dan de helft van de ondervraagde hoteliers
het aantal Chinese gasten toenemen. 36 procent van hen denkt dat de toestroom van Chinese
reizigers ook in de komende twee jaar tot de factoren met de grootste impact op hun business
zal behoren.

In 2013 is de internetpenetratie in China gestegen naar 45,8 procent. Volgens China Internet
Network Information telde het land aan het eind van het jaar 618 miljoen internetgebruikers,
waarvan er 500 miljoen gebruik maken van een mobiel apparaat[2]. Naar verluidt heeft meer
dan 90 procent van de Chinese internetgebruikers een account op social media.

De nieuwe Chinese reizigers, met name jongeren, tonen een groeiend vertrouwen:
tegenwoordig reist twee derde van de ondervraagde Chinese consumenten het liefst
individueel, 5 procent meer dan een jaar geleden. In de afgelopen twee jaar zag 60 procent
van de hoteliers het aantal individuele Chinese reizigers toenemen. Deze indicatie laat een
duidelijke beweging zien, weg van de voorkeur voor groepsreizen. 



[1] Bron: http://www.chinadaily.com.cn/china/2014-01/09/content_17224806.htm 

[2] Bron: http://thenextweb.com/asia/2014/01/16/chinas-internet-population-numbered-618m-
end-2013-81-connecting-via-mobile/ 

Bekijk hier het volledige CITM-rapport
http://press.hotels.com/citm/
http://press.hotels.com/citm/
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"Er zijn veel factoren die de wens van Chinezen om de wereld te verkennen
stimuleren. De stijgende welvaart, de groeiende middenklasse met een hoger
besteedbaar inkomen, de toenemende trend van het aantal terugkerende reizigers,
flexibelere visa voorwaarden en verbeterde lokale infrastructuren zijn stuk voor stuk
zaken die de groei versnellen. Ons rapport toont nog een factor: de snelheid waarmee
de technologie het landschap van Chinese overzeese reizen transformeert."
— Abhiram Chowdhry, Vice President en Managing Director APAC van Hotels.com
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WOORDVOERDERS

OVER HOTELS.COM

Hotels.com is een toonaangevende boekingswebsite voor hotelovernachtingen, met een wereldwijd aanbod van
meer dan 290.000 accommodaties via het Expedia netwerk, variërend van internationale ketens en all-inclusive
resorts tot lokale pareltjes en bed & breakfasts, voorzien van alle informatie om de perfecte overnachting te boeken.
Hotels.com doet haar voordeel met een van de grootste hotel contracting teams in de sector, waardoor het haar
klanten de laagste prijsgarantie, promoties, speciale aanbiedingen en kortingen kan bieden. Met het baanbrekende
loyaliteitsprogramma Welcome Rewards kunnen klanten een gratis overnachting verdienen bij elke tien geboekte
overnachtingen in meer dan 100.000 hotels. Reizigers kunnen online boeken of via een van de meertalige call
centers. Via www.hotels.com/deals/mobile kunnen klanten speciale mobiele apps voor smartphones en tablets
downloaden, waarmee zij ‘on the go’ toegang hebben tot 20.000 last minute deals.
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