
                  

 
 

Halfjaarresultaten 
Thalys zet groei voort en boekt opnieuw mooie 

stijging richting Nederland 

 

De omzet van Thalys is in vergelijking met de eerste helft van 2011 gestegen met 3.2%. Zoals meerdere spelers 
op de markt telt ook Thalys een lichte daling van het aantal reizigers (-0,5%) voor het eerste semester van 2012, 
ondermeer voor de verbinding Brussel-Parijs (-3,6%). Deze daling is tekenend voor de  globale economische 
vertraging. Echter, op de verbinding met Nederland zag Thalys een sterke toename van het aantal reizigers, zo’n 
13,8% extra, dankzij het aantrekkelijke aanbod. 

 

“In deze onzekere economische tijden blijft Thalys haar dynamiek behouden, en de service en kwaliteit 
leveren die onze klanten van ons gewend zijn en ook mogen verwachten. Voor zakelijke en zeer frequente 
reizigers hebben we ons loyaliteitsprogramma uitgebreid met Thalys TheCard PLATINIUM+. Voor onze 
vrijetijdsreizigers lanceerden we een „1

ste
 minuten‟ tarief: €22 voor de rit Brussel-Parijs. Een aantal 

promotionele campagnes zullen de tweede helft van het jaar inkleuren. Zo werken wij steeds aan een 
aanbod dat inspireert en uitnodigt om te reizen en te ontdekken” aldus Franck Gervais, CEO van Thalys 
International. 

Diensten: Half juli bereikte Thalys de mijlpaal van 2 miljoen Wifi-gebruikers aan boord. Sinds maart 2012 is Wifi nu 
ook gratis voor reizigers met een Semi-Flex ticket in comfort 2. 
 

Punctualiteit: Thalys heeft in de eerste helft van dit jaar haar punctualiteit ten opzichte van dezelfde periode in 
2011 met 4% verbeterd: 89,5% van de treinen reed op tijd. (internationale normen, punctualiteit op 15 minuten 
na). Om haar eigen doelstelling van 90% van de treinen op tijd te bereiken tegen het einde van het jaar, zet Thalys 
in op een extra onderhoudsprogramma, om zo op korte termijn de operationele prestaties te verbeteren.  

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 1u53. Sinds 29 

augustus 2011 kreeg Thalys er drie nieuwe Duitse 

bestemmingen bij: Düsseldorf, Duisburg en Essen. 

Vanaf 30 oktober 2011 biedt Thalys eveneens een 

dagelijkse verbinding tussen Brussels Airport en 

Paris Nord. 

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).  

De baseline “Van harte welkom” is het motto van 

het merk en het bedrijf dat van de kwaliteit van de 

ontvangst en de dienstverlening zijn belangrijkste 

waarden maakt. Alle Thalys-treinstellen zijn 

uitgerust met WiFi (ondersteund door 21Net en 

Nokia Siemens Networks) en werden volledig 

gerenoveerd met een nieuw design en verbeterd 

comfort. Catering wordt in Comfort 1 aan de 

zitplaats opgediend en is in Comfort 2 beschikbaar 

in het barrijtuig.  

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 
www.thalys.com. 
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