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Hoe de Belgische markt op een efficiënte 
manier bereiken? 
Het Vakantiesalon van Brussel is al bijna 65 jaar, met haar meer dan  
250 exposanten, de grootste nationale toerismebeurs in België. 

Dichtbij of verweg vakanties, avonturentrips of culturele uitstappen, gastro-
nomische escapades of sportieve challenges, ... elke exposant biedt advies 
op maat aan de bezoekers. 

De beurs verwelkomde de afgelopen editie in paleis 1 maar liefst 28.695  
bezoekers. Een eerste post corona editie, die weer gesmaakt werd door talrijke  
reisenthousiastelingen op zoek naar inspiratie. 

In 2023 zullen twee paleizen een gevarieerd aanbod aan bestemmingen ver-
welkomen en zullen talrijke animaties de bezoeker in de sfeer en gezelligheid 
brengen die hen laat wegdromen naar hun volgende vakantie. 

B2B Congres - 1 februari 2023 
Het Vakantiesalon lanceert een nieuw B2B Travel Congres aan de 
vooravond van de opening van de beurs en dit op woensdag 1 februari.  
Het congres zal ‘s avonds plaatsvinden in het centrum van Brussel en 
zal voor en door de reisindustrie georganiseerd worden. 

Wil u een B2B publiek bereiken? Neem dan zeker contact op met ons 
om de deelnameformules te bespreken. 
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Reizen en het ontdekken van de lokale gastronomie gaan vaak 
hand in hand, zeker voor de Belgische reiziger die een echte  
levensgenieter is. Van lokale marktjes tot gerenommeerde res-
taurants, reizen langs wijnroutes …  De Belg zal altijd met een 
rugzakje vol nieuwe ervaringen thuiskomen na een leuke uitstap. 
Tijdens de volgende editie van het Vakantiesalon kunnen  
bezoekers letterlijk en figuurlijk de bestemmingen en hun  
typische producten proeven. Van een nationale specialiteit tot 
een lokaal drankje, … Of welke ingrediënten er nodig zijn om die 
typische schotel te maken! 

Ook interesse om uw delicatessen in de kijker te zetten?  
Jong en oud zullen er met veel plezier hun smaakpapillen op 
los laten. 

De zee! Een vaste vakantiebestemming voor de Belgen. Laat de 
windvliegers en de strand rackets maar zitten en laat de bezoe-
kers op ontdekkingstocht gaan naar wat de golven allemaal te 
bieden hebben. Waarom niet van een vakantie genieten om een 
nieuwe watersport uit te proberen? Surfen, paddle, kitesurfen, 
windsurfen, duiken, … Er zijn tal van mogelijkheden. 

Laat de bezoekers kennis maken met uw activiteiten en  
bestemmingen en dit met de nodige aandacht voor animaties. 

Of het nu voor een daguitstap is of een iets langere vakantie, 
de fiets- en wandelvakanties hebben meer en meer succes. 
Ze zorgen niet alleen voor een beetje avontuur, maar geven je 
adrenaline, plezier en bieden je een echt ‘Feel Good’-moment. 

Ook actief in dit segment? Dan mag u zeker niet ontbreken!  
Uitstappen, circuits, lange of korte verblijven, … Neem deel 
in deze thematische zone en verleid de bezoeker uw regio te 
ontdekken. 

ONZE THEMA’S VAN 2023
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Zin om deze doelgroep  

te bekoren? Doe nu mee! 

ONZE  EVENEMENTEN 

Ieder jaar verwelkomen we op 
het Vakantiesalon een gastbe-
stemming. 

Wenst u uw bestemming in de 
kijker te zetten? Aarzel niet om 
u kandidaat te stellen. 

Buiten leven, van de natuur 
genieten, zich isoleren … dat is 
wat de ervaren of beginnende 
kampeerder kan ontdekken in 
de zones Camp’In & Out op de 
beurs. 

Aanbod: familiale campings, 
camping-cars, mobil homes, 
daktenten, caravans, minibusjes. 

Doelgroep: de reizigers die van 
de vrijheid van een camping 
houden, de fans van het bui-
tenleven … alsook de jonge en 
minder jonge levensgenieters,  
vriendengroepen of families.

Een ruim aanbod sportieve 
bestemmingen voor gepassio-
neerde bezoekers of gewone 
sportievelingen op zoek naar 
avontuur. 

Aanbieders binnen dit thema 
geven advies en tips & tricks 
rond de meest buitengewone 
vakanties. 

Beginner of expert, de bezoeker 
van vandaag wenst op een  
unieke manier zijn bestem-
mingen te ontdekken met een 
op maat ontworpen sportieve 
agenda : wandelen, fietsen, 
canyoning, zeilen, … 

Maar dat niet alleen … ook het 
logement moet charmeren en 
een speciale touch hebben: 
een lodge, een tipi, een charme 
hotel, een kleine B&B … 
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ADVENTURE



HET BELGISCHE TOERISME 

Wie is de Belgische reiziger en hoe organiseert hij zijn vakantie?

Reisbestemming 

Op vakantie naar  
het buitenland ...................90%
Op vakantie  
binnen Europa .....................87% 
België als  
reisbestemming ...........23% 
Een verweg  
bestemming ....................................11%

Transport

Wagen ................................................................46%

Vliegtuig .....................................................44%

Bus ..........................................................................................8%

Trein ...................................................................................5%

Boot ......................................................................................1%

Top 6 bestemmingen 

Frankrijk ......................................................23%

België .....................................................................23%

Spanje ........................................................................9%

Oostenrijk ...................................................9%

Italië...................................................................................7%

Kroatië .....................................................................5%

Aantal reizen per jaar

3 tot 4 reizen per jaar  
waarvan minimum  
2 weken tijdens de 
zomer

De beurs in cijfers 
2022 = eerste POST-COVID editie.  

Profiel van de bezoekers
Man .........................................................44%

Vrouw  ...........................................56% 

NL ...................................................................55%

FR ....................................................................45%

<20 jaar..............................................2%

20-30 jaar ............................10%

30-50 jaar ..........................25%

50-70 jaar...........................50%

>70 jaar ........................................13%

Doel van het bezoek
Op zoek naar inspiratie ........................................................................................81%

Op zoek naar zeer specifieke informatie 

met betrekking tot een bestemming  ............76%

Om hun vakantie te reserveren .............................................18%
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2022

28.695
 bezoekers
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€

Nationale media campagne 

Media partners Sociale media 

e Het Laatste Nieuws / 
hetlaatstenieuws.be

e De Zondag
e Radio 1 
e Radio 2
e Joe FM 

e Le Soir / Le Soir mag 
/ Lesoir.be 

e Sudinfo
e Ciné Télérevue
e Metro
e 7Dimanche 
e Classic21 / Vivacité
e Bel RTL /  

Radio Contact

Facebook:  ...............................................................................................................................................................17,987 likes
Gemiddelde bezoekersdekking:  30.000 bezoekers

Instagram: ................................................................................................................................................826 followers 
Gemiddelde van 350-400 follows per post 

Waarde media campagne:  .............................................................................€ 385 000 
Waarde public relations:  ........................................................................................€ 372 000

Pers:  132 journalisten -  63 NL & 69 FR
Artikels: 152 clippings

Wenst u deel te nemen of heeft u nog vragen? 
Aarzel niet ons te contacteren!

Account Manager
b.serkeyn@fisa.be
+32 (0)2 663 14 25

Exhibition Manager
a.gesquiere@fisa.be

+32 (0)2 663 14 29

Belinda Serkeyn Annemie Gesquiere

www.vakantiesalon.eu




