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Hoe staat het met de reizen naar de USA? 
‘‘Tijdens IPW13 in Las Vegas, de grootste in- 
en verkoopbeurs van de Amerikaanse reisin-
dustrie, maakte het Office of Travel & Tourism 
Industries (OTTI) de ‘arrival’ cijfers bekend van 
2012. Afgelopen jaar bezochten maar liefst 
66,6 miljoen reizigers de VS, waar zij gemid-
deld $ 4.454 per persoon uitgaven en achttien 
nachten verbleven. Nederland laat al vier jaar 
stabiele cijfers zien en staat met 591.746 
bezoekers (80% leisure) op plaats zeventien 
in de ranglijst. De voorspelling van het OTTI 
is een verdere groei met 14% tot 700.000 in 
2017. Met België daarbij geteld hoopt men 
zelfs de magische één miljoen te halen. Het 
vergroten van, KLM en Delta Airlines van 
hun capaciteit naar de VS en de nog steeds 
stijgende aantallen (+ 15%) in autohuurreser-
veringen zijn hierin positieve factoren.’’ 

Dat klinkt positief, hoe wordt deze trend opge-
pakt in de USA zelf?
‘‘Doordat ook president Obama het belang 
erkent van de reisindustrie is er via Brand USA 
budget beschikbaar gesteld voor de wereld-
wijde promotie van de USA als reisbestemming. 
Dit wordt mede ingegeven door het feit dat 
tegenover iedere 33 bezoekers aan de USA één 
baan staat.  
Brand USA wil de promotie ook intensiever 
inzetten in Nederland en de Vakantiebeurs in 
Utrecht zal hiervoor een belangrijk middel zijn. 
Sinds tien jaar is TTM de organisator van het 
Brand USA Paviljoen op de Vakantiebeurs, 
inmiddels uitgegroeid tot een paviljoen van ruim 
duizend vierkante meter waar de consument 
alles vindt over reizen naar en in de USA. Voor 
2014 weet TTM zich hierin gesteund door 
Brand USA en B-for die de logistieke organi-

satie op zich neemt. Door de inbreng van deze 
sterke partner zal  het paviljoen nog verder kun-
nen groeien.’’

Op welke manier promoot Target Travel 
Marketing nog meer de USA?
‘‘Als marketing & communicatiebureau richten 
wij ons met name op de USA markt, een 
belangrijke markt voor de Nederlandse reisin-
dustrie.
Naast de Vakantiebeurs coördineert TTM de 
deelname van reisagenten en touroperators aan 
internationale studiereizen, zoals de Megafam 
en Summits voor Rocky Mountain International, 
Discover New England en Travel South. Ook 
organiseert TTM persreizen, verzorgt pers-
berichten en artikelen en is uitgever van de 
TravelPlanner met een overzicht van alle staten. 
Ook verzorgen wij de coördinatie van reizen voor 
programma’s als ‘3 op Reis’. Met een groot 
aantal Amerikaanse staten en bestemmingen 
als klant, zoals Chicago (volgend jaar gastheer 
van de IPW), Montana, South Dakota, Idaho, 
Wyoming, New England, Texas, Mississippi en 
Tennessee en inmiddels twintig jaar ervaring 
met Alamo.nl kan rustig worden gesteld dat het 
reizen naar en het promoten van de Verenigde 
Staten in het DNA van van TTM zit.  

TJ van Apeldoorn

“Toekomst voor reizen naar VS rooskleurig”  

Reisburo Actueel sprak na afloop van de ipw13 (international pow wow in las vegas) 

met Hanny fluit, General Manager bij Target Travel Marketing (TTM) over de pow wow, 

over de Nederlandse toeristen in de verenigde staten en het belang van inkomend toe-

risme voor de Amerikaanse werkgelegenheid. 

Het team van TTM v.l.n.r te beginnen linksboven: Hans Visser (Accounting), Hanny Fluit (General Manager), Arjan Helle 
(Managing Director), Ilona Norbart (Reservations), Danny van 't Hul (E-commerce Manager), Marijke de Maa (Marketing & 
Communications Manager), Marjolein Fraanje (General Manager Target Benelux), Esther Rosenhart (Account Executive), 
Kaoutar de Vries (Reservations) en Debby Heydanus (Reservations).

Hanny Fluit, General Manager Target Travel Marketing.


