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Het is nog nooit zo ‘IZY’ geweest om naar Parijs
te reizen!
Dit seizoen wordt IZY in een nieuw jasje
gestoken! In samenwerking met creatief bureau
Brainsonic lanceert IZY een grote
reclamecampagne in België en Ile-de-France om
de groene trein in de Belgische en Franse
hoofdsteden te promoten.
De makeover van de herfst
IZY komt met een gloednieuwe en makkelijk te
onthouden slogan “Het is nog nooit zo IZY
geweest om…” en versterkt zo haar
merkidentiteit.
In de campagne zien we een leidmotief in
combinatie met opvallende slogans, soms
sarcastisch, en altijd op een leuke en
onconventionele toon die inspeelt op de
stereotypen van de twee steden. En dus is het
“nog nooit zo IZY geweest om Parijs te ontdekken
zonder je bankrekening te kelderen”.
De campagne, gericht op het grote publiek, wordt
gelanceerd in alle digitale en print media om
zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Bruno Dierickx, marketing- en commercieel directeur van Thalys, zegt: "Sinds de lancering is IZY een belangrijke schakel
tussen de Belgische en Franse hoofdsteden. Met deze nieuwe campagne en de spectaculaire lage prijs van €10 willen we nog
meer reizigers aantrekken en hen de meest duurzame, prijsbewuste en gemakkelijkste verbinding tussen deze twee Europese
steden aanbieden."

De kleine IZY-prijzen!
€10: alle klapstoelen nu aan €10 met een totaal van 50
plaatsen per trein.
€19: elke dinsdag, woensdag en donderdag zijn alle tickets te
koop aan €19.
XL: voor een maximaal comfort is de XL-stoel als optie
verkrijgbaar voor €10 extra.

Meer ruimte voor meer passagiers op de lowcost Thalys-variant!
Sinds begin dit jaar rijdt een nieuwe speciale IZY-trein met verhoogde capaciteit. En dat levert meteen volgende positieve
resultaten op: 22% meer reizigers in de eerste helft van het jaar en 16% meer reizigers tijdens de zomer (juli-augustus 2019
versus juli-augustus 2018).

Over IZY
Op 3 april 2016 lanceerde Thalys IZY als lowcostalternatief voor de verbinding Brussel-Parijs. Het nieuwe aanbod,
dat speciaal bedacht werd voor vrijetijdsreizigers, biedt een antwoord op de vraag naar een snelle reisformule
tegen zachte prijzen.
IZY verlaagt dus op een ongeziene manier de prijs van de trein tussen Brussel en Parijs vanaf €10 (2 maanden
voor vertrek te koop), en biedt zo een interessant alternatief tot op het laatste moment, aangezien de prijs per
ticket in het weekend wordt beperkt tot €59 (exclusief opties). Met trajecten die gemiddeld 2.30 u. duren en
met 2 heen ritten op vrijdag en 2 terugritten op zondag, biedt IZY de mogelijkheid om het weekend in Parijs door
te brengen. Sinds de lancering heeft IZY zo meer dan 1,2 miljoen reizigers mogen verwelkomen tussen Brussel
en Parijs.

OVER THALYS

> Al ruim 20 jaar brengt Thalys de culturen en economieën van vier Europese landen dichterbij. In
2018 bereikte Thalys de kaap van 7,5 miljoen reizigers per jaar.
> De trajecttijd van de rode hogesnelheidstreinen vanuit Brussel naar Parijs bedraagt slechts 1u22,
naar Keulen 1u47 en naar Amsterdam 1u50.
> Thalys nam het digitale voortouw met vanaf 2008 wifi aan boord van de Thalys-treinen en de
maatschappij onderscheidt zich vanaf het begin met een uitzonderlijke dienstverlening: meertalig
onthaal, ergonomisch comfort en kwaliteitsvolle catering.
> Sinds december 2017 heeft de Thalys-reiziger de keuze tussen 3 reiscategorieën. Een “Standard”-trip
begint vanaf €29 (Parijs) en vanaf €19 (Duitsland en Nederland). “Comfort” biedt een
eersteklasrijtuig en “Premium” bezorgt de reiziger een volledig dienstenpakket met een maaltijd
geserveerd aan de zitplaats.
> Daarnaast lanceerde Thalys in 2016 haar lowcostalternatief IZY tussen Brussel en Parijs, gekenmerkt
door een trajecttijd van 2u30 en 30% goedkopere tickets.
> Thalys werd in 2015 omgevormd tot een volwaardige spoorwegonderneming met de NMBS en SNCF
als aandeelhouders.
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