Fred van Cleef treedt in dienst van
Canadese Touroperator
26 oktober 2006
SALMON ARM, BRITISH COLUMBIA – MEER DAN 25 JAAR WERKTE HIJ VOOR
DE CANADIAN TOURISM COMMISSION, EN OP 1 OKTOBER JL. IS FRED
VAN CLEEF IN DIENST GETREDEN BIJ DE CANADA SPECIALIST ‘CANADIAN
TRAVEL DESIGN’; ALS SALES MANAGER EUROPE.
Specialist
Canadian Travel Design is in handen van Dirk Terpstra en Michael van der Kraats,
twee in Canada woonachtige Nederlandse entrepeneurs. Beide initiatiefnemers zijn
al lang geen onbekenden meer in de reisbranche en in korte tijd heeft deze jonge en energieke Canadese
incoming touroperator haar plek op de internationale reismarkt weten te veroveren.
Door de uitgebreide lokale kennis en ervaring van het team, is het bedrijf in staat vakantiegangers te verwennen
met authentieke accommodaties, relatief onontdekte gebieden en ‘insiders tips’, die op creatieve manier zijn
verwerkt in het uitgebreide tourpakket voor de vakantieganger. Hiermee haalt men het beste uit West Canada,
terwijl de vrijheid van ‘zelf reizen en ontdekken’ alleen maar groter wordt.
Onder de indruk van hun professionele werkwijze en de authentieke produkten die worden uitgezocht, hebben in
Nederland onder andere ANWB Reizen, SNP Reizen, Pin High Golftravel, maar ook de Vereniging voor Arts &
Auto (VVAA) vorig jaar al doen besluiten om met de Canada specialist in zee te gaan.
Ambassadeur
Fred werkte meer dan 25 jaar voor de Canadian Tourism Commission, als Director Sales & Promotions Nederland.
Hij was verantwoordelijk voor alle sales en promotionele aktiviteiten voor Canada.
Fred heeft een netwerk, waar je ‘U’ tegen zegt en dacht je aan Canada, dan dacht je automatisch aan Fred.
Een betere ambassadeur kon Canada niet hebben.
In deze tijd heeft Fred ook heel veel gereisd en kent Canada natuurlijk ‘als z’n broekzak’; van het meest zuidelijke
puntje in Canada, ‘Pelee Island’ tot aan ‘Iqualuit’ in het verre noorden van dit prachtige land.
In zijn nieuwe functie binnen dit jonge en energieke bedrijf, ziet Fred een enorme uitdaging.
“De frisse en professionele werkwijze van Canadian Travel Design, geven mij veel inspiratie en zin om aan de slag
te gaan”, aldus de enthousiaste van Cleef.
Hij hoopt in de nabije toekomst nieuwe partners in Europa te vinden die de produkten van Canadian Travel Design
aan de consument willen gaan verkopen. Hij denkt hierbij aan tradionele reisbureaus en touroperators maar ook
niet-traditionele partners, zoals bijvoorbeeld de media bureaus.
Fred van Cleef is telefonisch te bereiken op 06 – 24710473 of per email
fred.van.cleef@canadiantraveldesign.com.
Dus, wanneer u aan Canada denkt, komt Fred waarschijnlijk automatisch weer ‘in the picture’.
Media Contact: Dirk Terpstra
Director of Sales & Marketing
Canadian Travel Design
Telefoon: +1 250 503 0868
Fax: +1 250 503 0980
Email: dirk@canadiantraveldesign.com
Web: www.canadiantraveldesign.com
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