
 

 
Thalys vindt zijn identiteit opnieuw uit met een dynamische en 

ronduit prikkelende campagne 
 

 
   
    
 

 

 

 

 

Vanaf vandaag pakt Thalys uit met een nieuwe campagne op de muren en digitale schermen in België, 

Frankrijk, Duitsland en Nederland. De campagne zet een gedurfde wending in voor het merk, door niet 

alleen te focussen op zijn bestemmingen, maar ook op zijn reizigers, aangezien die nu eenmaal zijn beste 

ambassadeurs zijn. En hiervoor gaat het resoluut de non-conformistische toer op.  

 

Met een knipoog naar de spoorlegende, maar tegelijk ook naar de sociale media, zet een nieuwe visuele 

code hier de toon: een weg van hashtags, met een spoorweg die al even interactief als grafisch is. 

 

De hoofdboodschap van deze campagne blijft de toegankelijkheid van de rode treinen: het hele jaar door 

wijzen lage prijzen op een doordachte prijs-kwaliteitverhouding die de reislust alleen maar kan aanwakkeren. 

Naar Keulen vanaf 19 euro, of naar Parijs en Amsterdam vanaf 29 euro: zo laat Europa zijn grenzen vervagen. 

En het zijn geen loze beloftes: gemiddeld geniet een kwart van de reizigers op jaarbasis van deze lage prijzen of 

promotieprijzen. Of hoe de kernslogan van de vorige campagnes “Van harte welkom / Welcome to our world” 

concreet vorm krijgt. 

 

Non-conformisme. Verwijzingen naar sociale media, de keuze voor een befaamde fotograaf die door de 

internationale pers geprezen wordt voor zijn modefoto’s en zijn humor met een hoek af: Thalys gaat interactief. 

"We hebben gekozen voor beweging in al zijn betekenissen: onze reizigers zijn mobiel, open, dynamisch en 

nieuwsgierig. Ze trekken erop uit om de wereld te ontdekken en mensen te ontmoeten. Met deze campagne 

wil Thalys zijn toegankelijkheid voor het publiek in de kijker zetten", legt marketingverantwoordelijke en 

commercieel directrice Scheherazade Zekri-Chevallet uit.  

 

4 landen. Er werd gekozen voor 

een homogene campagne die 

tegelijk en met dezelfde codes in 

de 4 Thalys-landen loopt. Als 

uitdrukking van de nieuwe 

identiteit van het merk speelt 

deze campagne vooral het 

interculturele karakter uit. 

 

Data België: 1e golf 8-29 juni.  

 

Agentschap: Rosapark 

 

De Duitse fotograaf Dylan Don stelt zijn 

beelden samen als uit het leven gegrepen 

taferelen. Uitgesproken lichtcontrasten geven 

de reisbestemmingen een betoverende 

charme, terwijl strak opgebouwde composities 

de beelden ritme en energie geven. In zijn lens 

overstijgen stadsscènes hun dagelijkse 

realiteit. Hij pendelt tussen Londen en Los 

Angeles waar hij samenwerkt met de grootste 

merken, van Sony tot Jimmy Choo, van Vogue 

tot L’Officiel. Voor Thalys wou hij "poëtische, 

lumineuze, dynamische en ultramoderne" 

beelden creëren.  

  

Persbericht 
Brussel, 08 juni 2015 

 
NIEUWE CAMPAGNE 



 

 

   

   

 

 
  

 

Reclamebeelden voor de verschillende markten  

 

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 1u50. Sinds 2011 
rijdt Thalys ook naar de drie Duitse steden Düsseldorf, 
Duisburg en Essen en naar Brussels Airport. Sinds 12 
april 2014 verbindt Thalys ook Rijsel met Amsterdam. 
 
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 treinmanagementsysteem ERTMS). Om nog 
efficiënter te opereren en de reizigers nog beter te 
dienen, is Thalys op 1 april 2015 een volwaardige spoorwegonderneming geworden.  
 
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. 

 twitter.com/thalys_nl  http://instagram.com/thalys 
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