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Van 4 tot 7 februari 2021 
Brussels Expo
Openingsuren: van 10 tot 18 uur

Camp’in & Out …  

Aanbod

Welkom in de wereld van het kampeergebeuren!  
Bent u campinguitbater, verhuurt u mobilhomes of verkoopt u caravans? 
Of biedt u buitenliefhebbers liever de gelegenheid om erop uit te trekken met de daktent? 
Heeft het kamperen voor u geen geheimen en wenst u dit te delen met geïnteresseerde reizigers?
Teken dan snel in voor het CAMP’IN & OUT event!

In 2020 mochten we meer dan 50 exposanten verwelkomen op ons event, dat gelijktijdig
met het Vakantiesalon van Brussel plaatsvond.

TOERISME
Campings dichtbij en verweg
Glamping 
Ecotoerisme 
Boerderijkamperen 

Campings met een aanbod aan: 
 Chalets 
 Bungalows
 Cottages
 Unieke verblijven 
 …

KAMPEREN
Caravans
Motorhomes
Camping-cars 
Verhuur 
Tenten
Daktenten 
Kampeeraccessoires 
Campingclubs
…

Praktisch
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41%

59%

49% 51%
NL FR

14% 26% 47% 13%20-30 30-50 50-70 >70

TAAL, GESLACHT EN LEEFTIJD BEZOEKERS

jaar jaar jaar jaar

REDEN VAN HET BEZOEK

op zoek naar 
inspiratie

60%

op zoek naar 
informatie van 
een specifieke 
bestemming

18% van de bezoekers van 
het Vakantiesalon van Brussel 
zijn op zoek naar campings

66%

om hun reis 
te boeken 

26%

PROFIEL VAN DE BEZOEKERS IN 2020

Het CAMP’IN & OUT event richt zich op:
 Zowel ervaren kampeerders als mensen die van plan zijn
  om hun eerste stappen in het wereldje te zetten.
 Reizigers die gelukkig worden van de natuur en het buitenleven.
 Natuurliefhebbers voor wie het buitenleven gelijk staat aan ontstressen.
 Jonge en ervaren reizigers, groepen, gezinnen of backpackers.

Kortom … levensgenieters die van de buitenlucht en de natuur houden.
Op onze 1ste editie mochten we meer dan 25.000 bezoekers verwelkomen.
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