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BIJZONDERE REIZEN OP MAAT
Naast compleet verzorgde vakanties, organiseert TUI ook groepsreizen. Deze
reizen, voor bijvoorbeeld verenigingen, vriendengroepen of grote families
vanaf 20 personen, worden volledig op maat samengesteld.
Sinds 2016 is TUI de travel
partner van Ajax en organiseert
het de buitenlandse trips, zoals
de Europese wedstrijden en
trainingskampen. Spelers,
sponsoren, stafleden en
eventueel familie vliegen met TUI
fly naar de uitwedstrijden. We
spreken Menno Geelen,
Commercieel Directeur van Ajax,
en vragen hem waarom Ajax
kiest voor TUI als preferred travel
partner.

Welke reizen maakt Ajax
door het jaar heen?
Met TUI reizen we onder andere
naar onze Europese
uitwedstrijden. Naast de reis voor
het team en de staf stellen we
met TUI ook de reizen samen
voor onze supporters, business

partners en onze zakelijke
supporters. Voor Ajax is het
geweldig dat er veel supporters
in het uitvak en op de
hoofdtribune zitten tijdens
Europese wedstrijden.

Hoe ziet zo’n reis eruit?
Een sponsorreis is een relatief
kleine groep sponsoren met
gasten. Op Schiphol vangen we
iedereen op en stappen we
gezamenlijk aan boord voor een
volledig op maat verzorgd
programma. We bezoeken de
avond voor de wedstrijd de
laatste training en het laatste
diner voor de wedstrijd is er een
voorbeschouwing gegeven door
oud-spelers van Ajax. Het
hoogtepunt is uiteraard de
wedstrijd.

Wat is voor jou
belangrijk op zo’n reis
als persoon en hoe
vervult TUI deze
behoefte?
Het allerbelangrijkste is dat de
kwaliteit van deze reis hoog moet
liggen omdat wij onze
belangrijkste relaties uitnodigen.
En onze relaties nodigen weer
hun belangrijkste relaties uit. TUI
zorgt samen met onze inhouse
travel-afdeling voor
hoogwaardige kwaliteit. Door de
kennis en connecties van TUI
slapen we altijd in geweldige
hotels en eten we in fantastische
restaurants.

Wat is voor jou
belangrijk op zo’n reis
vanuit je functie?
Het onderhouden en opbouwen
van de banden met onze
partners. Door de relatief lange
tijd samen, heb je dan ook meer
tijd dan normaal om zaken goed
te bespreken. Onze vaste
contactpersonen krijgen ook de

mogelijkheid om eigen relaties uit
te nodigen. Hierdoor zijn deze
reizen zakelijk zeer nuttig en ook
nog eens erg gezellig.

Wat was je mooiste reis
tot nu toe en waarom?
Als ik dan één reis moet kiezen,
was het die naar Athene in het
seizoen 2016-1017. Net
uitgeschakeld voor de Champions
League begonnen aan de
groepsfase van de Europa
League tegen Panathinaikos.
Esmee, ons contactpersoon bij
TUI, had een geweldig restaurant
uitgezocht met een fenomenaal
uitzicht over de Akropolis. Alles
aan de reis klopte. We wonnen
met 1-2 en dat was de start voor
het seizoen waarin Europees
bijna alles lukte. Dit jaar gaan we
weer naar Athene… nu wel in
de Champions League.

Kijk voor meer informatie op
TUI.nl/groepsreizen

