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DIGITALE PERS EN ONLINE RESERVATIE VAN MAALTIJDEN: 

Thalys zet de ontwikkeling van zijn dienstverlening verder  

door innovatie 

Thalys test twee nieuwe dienstverleningen bij de 15.000 meest frequente reizigers 

 Gratis reserveren en downloaden van digitale pers 

 Vooraf reserveren van maaltijden aan boord 

 

Thalys biedt vandaag zijn klanten al internationale kranten en magazines en een catering in Comfort 1 aan. 

Daarbovenop testen de meest trouwe reizigers van Thalys twee nieuwe innovatieve diensten, met het oog op 

een goed georganiseerde en gepersonaliseerde reis: 

 e-Press&More is een nieuwe applicatie die het mogelijk maakt om voor het vertrek gratis een krant, 
een tijdschrift of een strip te downloaden.  

 Ook maaltijden geserveerd aan de zitplaats in Comfort 1 kunnen vooraf gereserveerd worden. De 
reizigers kunnen voor het vertrek kiezen tussen een zoet of hartig ontbijt en een vis-/vlees- of 
vegetarische maaltijd ‘s middags en 's avonds. Daarnaast kunnen ze ook hun favoriete krant 
opgeven en zich er zo van verzekeren dat de krant tijdens hun reis beschikbaar zal zijn. 

 

De twee diensten – ontwikkeld om de reiservaring met Thalys nog te verbeteren – worden sinds midden 

december 2013 getest door een 15.000-tal klanten, allen in het bezit van Thalys TheCard Platinium en 

Platinium+. 

Hoewel de pilootprojecten nog lopen tot juni, zijn de eerste resultaten bijzonder bemoedigend, wat Thalys sterkt in 

zijn aanpak om te innoveren via diensten. "Deze aanpak is er gekomen door te luisteren naar de reizigers en hun 

gedrag te observeren. Thalys wil op die manier zo goed mogelijk beantwoorden aan de verwachtingen van de 

reiziger. Dat maakt het mogelijk om nieuwe en nuttige diensten te ontwikkelen, die bijdragen tot de 

voortdurende verbetering van de klantervaring" zegt Scheherazade Zekri-Chevallet, CCO van Thalys International. 

Door verder te gaan op dit elan kan Thalys op termijn deze nieuwe diensten uitbreiden. 

 

e-Press&More: de applicatie voor het downloaden van de digitale pers 

Sinds midden december maakt de nieuwe applicatie (beschikbaar voor iPad, Androïd tablet en 

laptop (PC en MAC)) het voor Platinium en Platinium+ reizigers mogelijk om vóór het vertrek 

gratis een krant, een magazine of een strip te downloaden, die ze dan comfortabel kunnen 

lezen aan boord van Thalys. 

 

Persbericht 

Brussel, 25 februari 2014 



Bij de lancering werden meer dan 40 titels in het Frans, Nederlands, Duits en Engels aangeboden. Sindsdien is de 

catalogus alleen maar uitgebreid. Het aanbod bestaat uit belangrijke nationale en internationale kranten, 

vrouwenbladen, economische magazines, educatieve en ontspannende tijdschriften. Trouw aan de Belgische roots 

van Thalys, zijn ook enkele stripverhalen opgenomen in het aanbod. Daarbovenop zijn ook de 3 Welcome City 

Guides van Thalys beschikbaar, waar de reiziger de beste adresjes van de Thalys-bestemmingen terugvindt (de 

volledige lijst van publicaties terug te vinden op het einde van het persbericht*). 

Concreet moet de reiziger op thalysthecard.com de applicatie e-Presse&More downloaden om toegang te krijgen 

tot de titelcatalogus. Op de dag van vertrek kan de reiziger vanaf 00u01 een keuze maken. Hij wordt dan 

uitgenodigd om de titel te downloaden voor of na de reis (om de kwaliteit van de on-board Wi-Fi te behouden). De 

reiziger geniet van één gratis download per reis, waar hij ongelimiteerd van kan genieten (30 dagen voor 

stripverhalen). 

Hierbij een demonstratievideo van de applicatie e-Press&More: ftp://cdt7ojr:epxte6@81.246.124.134  

 

 

 

Het vooraf reserveren of personaliseren van de maaltijd  

Sinds december kunnen de reizigers in het bezit van Thalys TheCard Platinium en Platinium+ ook 

hun maaltijd vooraf reserveren, die tijdens de reis aan de zitplaats wordt geserveerd. Deze 

dienst wordt momenteel getest in Comfort 1 op de lijn Brussel-Parijs.  

Concreet kunnen de reizigers voor elk traject dat recht geeft op deze service het gewenste type menu selecteren 

door in te loggen op thalysthecard.com. Dit kan dit tot 2 dagen voor vertrek. Zo kunnen reizigers kiezen voor een 

zoet of hartig ontbijt wanneer ze 's ochtends reizen of een vlees/vis- of vegetarisch maaltijd voor de trajecten 's 

middags en 's avonds. De reizigers kunnen ook het menu voor deze 2 maaltijden bekijken dat op de dag van hun 

reis aan boord geserveerd zal worden. Bovendien kunnen zij die het gevoel van knisperend papier verkiezen boven 

het lezen op het scherm bij het vooraf reserveren van hun maaltijd 3 perstitels kiezen uit een lijst met dagbladen en 

tijdschriften. Zo verzekeren ze zich ervan dat één van deze 3 titels beschikbaar is tijdens hun reis. 

De pre-reservatie is beschikbaar op de klantenpagina op thalysthecard.com, tot twee dagen voor het vertrek. 

*Een vijftigtal titels in de catalogus van “e-Presse&More”: 

 
 België: De Gazet van Antwerpen (Week), De Gazet van Antwerpen (Weekend), De Standaard, ELLE Belgique (FR/NL), 

Feeling, Flair (FR/NL), Vitaya, Libelle, Gael, Juliette et Victor, La Dernière Heure, La Libre Belgique. 
 Frankrijk: Auto Moto, Elle, Elle à table, Jeux Vidéo Magazine, L'Equipe, L'Express, Le Figaro, Le Point, Les Echos, Les 

Inrockuptibles, Libération, Paris Match, Men's Health, L'Optimum, Première, Glamour, AD, GQ. 
 Nederland: De Telegraaf (Weekly - Monday/Friday), De Telegraaf (Weekend - Saturday), NRC Handelsblad. 
 Duitsland: Der Spiegel, Die Welt, Meine Woche, Vocable (DE). 
 Internationaal: The Independent, My Weekly, The International NYT, The Wall Street Journal, Vocable (EN). 
 Strips: Le Train des orphelins, Blake & Mortimer, Spirou, Alex Senator (NL), Largo Winch (EN). 
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Over Thalys 

Thalys is de rode hogesnelheidstrein die niet enkel Brussel 

met Parijs verbindt in 1u22, maar ook met Keulen en 

Amsterdam in 1u47 en 1u49. Sinds 2011 rijdt Thalys ook 

naar de drie Duitse steden Düsseldorf, Duisburg en Essen 

en naar Brussels Airport. Vanaf april 2014 zal Thalys ook 

Rijsel met Amsterdam verbinden.  

Thalys is lid van Railteam, een samenwerkingsverband 

tussen de belangrijkste Europese hogesnelheidsoperatoren; 

van de CER (Community of European Railway and 

Infrastucture Companies) en de UIC (Union Internationale 

des Chemins de Fer).  

Al sinds zijn ontstaan in 1996 is Thalys de enige 

multiculturele speler die de uitdagingen van het 

internationale treinverkeer aan hoge snelheid kon 

waarmaken, en dat in vier landen. Dat gebeurt zowel op 

commercieel (Thalys heeft 100 miljoen reizigers vervoerd) 

als op technisch vlak (sinds 2008 is er WiFi aan boord en 

sinds 2009 maakt Thalys gebruik van het nieuwe 

treinmanagementsysteem ERTMS). Om nog efficiënter te 

opereren en de reizigers nog beter te dienen, zal Thalys 

tegen 2015 een volwaardig spoorbedrijf worden.  

Thalys kon dankzij zijn innoverende aanpak een uitzonderlijke dienstverlening uitwerken, die vandaag een wereldwijde referentie is 

geworden. Daar staat ook de baseline “Van harte welkom” voor: ergonomisch comfort, een meertalig en warm onthaal, kwaliteitsvolle 

catering, een uitgebreide dienstverlening in Comfort 1 en de aanwezigheid van nieuwe technologieën (alle Thalys-treinen hebben WiFi, 

ondersteund door 21Net en Nokia Siemens Networks). Sinds 26 augustus 2013 beschikt Thalys ook over het NF Service Transport 

kwaliteitscertificaat van AFNOR Certification op de lijn Brussel-Parijs: een internationale primeur.  

Het getrouwheidsprogramma Thalys TheCard staat toe Miles te sparen en zo toegang te krijgen tot een scala van diensten. Deze kaart is 

toegankelijk voor alle reizigers op thalys.com. 

Thalys op Twitter :  twitter.com/thalys_nl 
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