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1 ALGEMENE INFORMATIE BEURS 
 

1.1 Beurslocatie 
 

ADRES: BRUSSELS EXPO – Paleizen 3, 4 & 5 

 Belgiëplein 1  

 1020 Brussel  

 

1.2 Openingsuren van de beurs 
 

Donderdag 6 februari  10u00-18u00 

Vrijdag 7 februari 10u00-18u00 

Zaterdag 8 februari  10u00-18u00 

Zondag 9 februari  10u00-18u00 

1.3 Contactgegevens 

 
ORGANISATIE: FISA OPERATIONS NV 
 

Adres: TRADE MART - Atomiumsquare 1 PB505 – 1020 Brussel 

Telefoonnummer: +32 2 663 14 23 

E-mail: vakantiesalon@fisa.be 

 

CONTACT: 

Annemie Gesquiere Exhibition Manager a.gesquiere@fisa.be  +32 2 663 14 29 

Belinda Serkeyn Account Manager b.serkeyn@fisa.be  +32 2 663 14 25 

Steven Herinckx Account Manager s.herinckx@fisa.be  +32 2 663 14 08 

Marthe Parada Marketing Coordinator m.parada@fisa.be  +32 2 663 14 17 

Dorien Debbaut Exhibition Production Officer d.debbaut@fisa.be  +32 2 663 14 15 

Jens Van Cauter Customer Care Agent j.vancauter@fisa.be  +32 2 663 14 23 

Yasmina Faïk Boekhouding – Credit Control finance@fisa.be  +32 2 626 27 06 

mailto:vakantiesalon@fisa.be
mailto:a.gesquiere@fisa.be
mailto:b.serkeyn@fisa.be
mailto:s.herinckx@fisa.be
mailto:m.parada@fisa.be
mailto:d.debbaut@fisa.be
mailto:j.vancauter@fisa.be
mailto:finance@fisa.be
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2 VOORSTELLING TEAM VAKANTIESALON 
 

 

 

 

  

Annemie Gesquiere  

Exhibition Manager 

Belinda Serkeyn 

Account Manager 
Steven Herinckx 

Account Manager 

Dorien Debbaut 

Exhibition Production Officer 

Jens Van Cauter  

Customer Care Agent 

Marthe Parada  

Marketing Coordinator 

Yasmina Faïk  

Credit Controller 
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3 THEMA’S 
 

Dit jaar zijn de verschillende thema’s op HET VAKANTIESALON VAN BRUSSEL 2020:  

 

ECOTOERISME 

Wie reist heeft een impact op het klimaat. Toch 

willen we allemaal graag blijven reizen. Voor de 

editie 2020 voorzien we een ecovillage waar we 

met u als exposant de consument willen leren 

helpen zijn ecologische voetafdruk te verminderen. 

Niet door niet meer op reis te gaan, maar wel door 

stil te staan bij hoe iedereen kan bijdragen. 

 

DANCE & MUSIC AROUND THE WORLD 

Wie vakantie zegt, zegt sfeer en gezelligheid. 

En hoe kan je de bezoeker beter verleiden 

dan met uw typische muziek en dans… Van 

salsa tot hiphop, van line dancing tot de 

sirtaki … laat de bezoeker mee swingen! 

 

 

ADVENTURE & SPORT 

De Belg houdt van sporten en blijft dit ook graag 

tijdens de vakantie beoefenen. Fietsen, 

wandelen, zwemmen, bergbeklimmen, kajak … 

Biedt u ook actieve reizen aan? Dan mag u op de 

komende editie alvast niet ontbreken! 

BLOGGERS 

Op de komende editie van het Vakantiesalon van 

Brussel voorzien wij een conferentieruimte waar 

bloggers, influencers of andere globe-trotters 

hun reisverhalen kunnen komen vertellen. Deze 

ruimte wordt GRATIS ter beschikking gesteld en 

heeft een capaciteit van +/- 25 personen. Kent u 

een blogger die uw bestemming of product zeer 

goed kent en bereid is om zijn/haar ervaring te 

delen? Aarzel niet ons te contacteren. Het aantal 

plaatsen is beperkt dus wees er snel bij! 
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4 NIEUWE EVENEMENTEN 
 

Het Vakantiesalon breidt uit, met maar liefst 2 extra events: ‘Camp’in & Out’ en ‘Sports & 
Adventure’! Deze worden georganiseerd samen met het Salon. De bezoekers krijgen er automatisch 
toegang toe door aankoop van een ticket voor het Vakantiesalon. Het doel van deze sub-events is het 
creëren van meer beleving over het hele Salon en het aantrekken van een jonger publiek, dat ook 
een groot deel van de markt inneemt. 

In de pagina’s hieronder kan u meer info vinden over beide events. Indien u zichzelf als exposant kan 
herkennen in één van beide beurzen, gelieve dit hier aan te duiden en deze pagina terug te sturen 
naar j.vancauter@fisa.be. 

 

Ik wens deel te nemen aan:   Exposant:  

☐ Sports & Adventure    ……………………………………………………………………… 

☐ Camp’in & Out     

 

 

 

https://www.vakantiesalon.eu/campin-out
https://www.vakantiesalon.eu/sports-adventure
https://www.vakantiesalon.eu/sports-adventure
mailto:j.vancauter@fisa.be
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4.1 Camp’in & Out 
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4.2 Sports & Adventure 
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5 BESTELBONNEN 
 

In dit document staan alle bestelbonnen die niet in de exposantengids staan. Sommige zijn verplicht, 

andere vrijblijvend, maar ze kunnen uw deelname aan onze beurs wel interessanter maken voor de 

bezoekers. 

5.1 Checklist 
 

Hieronder vindt u een checklist van de verschillende bonnen die we aanbieden voor de beurs. 

U kan ook terecht op onze website, waar alle bonnen ook apart te vinden zijn. 

 

Onderstaande bonnen zijn geordend op datum. 

 
BON PAGINA 

 
DEADLINE 

 

 
INGESTUURD 

Extra uitnodigingskaarten : papieren 
versie 

21 15/11/2019 ☐ 

Extra badges / (digitaal) 20 13/12/2019 ☐ 

Aanvraag animatie 9 20/12/2019 ☐ 

Acties rond eco-toerisme 11 20/12/2019 ☐ 

Beurskortingen 13 20/12/2019 ☐ 

Cooking Theater 15 20/12/2019 ☐ 

Conference room 16 20/12/2019 ☐ 

Onderexposanten 18 20/12/2019 ☐ 

Eneco Clean Beach Cup 22 10/01/2020 ☐ 

Vakantiesalon 365 Platform 17 15/01/2020 ☐ 

Extra uitnodigingskaarten E-tickets 21 15/01/2020 ☐ 

Standformules 19 15/01/2020 ☐ 
 

  

https://www.vakantiesalon.eu/ik-ben-exposant/exposantengids
https://www.vakantiesalon.eu/ik-ben-exposant/exposantengids
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5.2 Aanvraag animatie 
 

Uiteraard moedigen wij het inzetten van randanimatie enorm aan op het Vakantiesalon. Het 

bevordert de sfeer en maakt de beurs aangenaam voor de gasten. Deze worden aangetrokken 

door uw origineelste vormen van interactiviteit: muziek, dansen, sporten, proeven,… Het kan 

allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar natuurlijk moet dit alles wel in goede banen geleid worden. Daarom willen wij jullie 

vragen om door te geven welke vormen van animatie jullie willen voorzien, want goede 

afspraken maken goede vrienden. Op deze manier kunnen we zorgen dat de verschillende 

animaties op elkaar afgestemd worden en kunnen we jullie bovendien een optimale 

ondersteuning bieden. We rekenen er uiteraard wel op dat iedereen zich aan deze afspraken 

houdt, zodat het voor alle bezoekers en exposanten een aangenaam salon blijft. 

 

Gelieve onderstaande tabel in te vullen. Wij zullen u voor 10/01/2020 een bevestiging sturen 

voor uw animatie. Indien dit echter voor conflicten zorgt, nemen wij eerder al met u contact 

op om samen naar een geschikte oplossing te zoeken.  

Exposanten die geen aanvraag indienen en toch animatie voorzien, kunnen tijdens het salon 

gevraagd worden om de activiteiten stop te zetten of aan te passen. Uiteraard willen we dit 

liever vermijden en iedereen de kans geven om zijn animatie in te vullen naar wens. 

 

Gelieve rekening te houden met een maximaal geluidsniveau van 80 dB. 
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In te vullen tabel: 

 

DATUM ANIMATIE + BESCHRIJVING MUZIEK? UUR (VAN – TOT) 

06/02/20  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

07/02/20  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

08/02/20  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

09/02/20  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

  JA/NEE  

 

Exposant: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Standnummer: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon tijdens de beurs: 

…………………………………………………………………………………………………………........................................ 

Gsm-nr contactpersoon: 

…………………………………………………………………………………………………………........................................ 

Datum + Handtekening: 

 

 

…………………………………….. 

Gelieve dit formulier ingevuld en getekend te bezorgen aan Belinda Serkeyn - 

b.serkeyn@fisa.be voor 20 december 2019. 

mailto:b.serkeyn@fisa.be
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5.3 Acties rond eco-toerisme 
 

2019 was het jaar van de klimaatacties; in meer dan 100 landen werd gezamenlijk betoogd. 

Nooit eerder kwam dit thema zo vaak in het nieuws. Hierdoor was het voor ons geen 

verrassing dat op het Vakantiesalon van vorig jaar 80% van de persvragen rond eco-toerisme 

gingen.  

Maar ook steeds meer mensen zijn zich bewust van de stijgende problematiek en beginnen 

ook stilaan hun levensstijl hieraan aan te passen. Dit doen ze niet door minder te reizen, maar 

door hun manier van reizen aan te passen.  

Maar hoe moet dat juist? Op die vraag willen wij onze bezoekers graag een antwoord bieden 

door in te spelen op het thema eco-toerisme. Daarom voorzien wij als organisatie een eco-

village, waar we de geïnteresseerde bezoekers zullen informeren.  

 

Natuurlijk trekken we dit thema graag door naar de volledige beurs, maar daarvoor hebben 

we uw hulp nodig. Via dit formulier willen we graag in kaart brengen op welke manier onze 

exposanten zich inspannen om hieraan mee te werken. 

Uiteraard pikt u op deze manier ook een graantje mee, want al deze acties worden door ons 

gecommuniceerd naar de pers en de bezoekers toe. 

Indien u graag wil meewerken, maar u weet niet goed hoe, kan u altijd contact met ons 

opnemen, zodat we samen kunnen bekijken wat er mogelijk is. Voel u zeker vrij om rond dit 

thema acties/ideeën uit te werken. Wij ondersteunen u hierbij graag waar mogelijk. 
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THEMA ECO-TOERISME: 

Op welke manier engageert uw bedrijf zich tot het verlagen van de ecologische voetafdruk? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Heeft uw bedrijf hieromtrent plannen naar de toekomst toe? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Op welke manier vertaalt dit zich op het Vakantiesalon? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CONTACTGEGEVENS: 

Exposant: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres:      Telefoonnummer: 

………………………………………………………………  ……………………………………….……………………… 

Datum + Handtekening: 

 

 

………………………………….. 

Gelieve dit formulier ingevuld en getekend te bezorgen aan Annemie Gesquiere – 

a.gesquiere@fisa.be voor 20 december 2019. 

mailto:a.gesquiere@fisa.be
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5.4 Beurskortingen 

VAKANTIESALON VAN BRUSSEL 
6 – 9 februari 2020 |  Brussels Expo | www.vakantiesalon.eu 

BEURSKORTINGEN 

Zoals we weten geven jullie als exposanten vaak mooie kortingen op het Vakantiesalon. Dit 

kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen! Wij weten op voorhand echter niet altijd exact 

wie welke acties op touw zet.  

Daarom willen we dit graag in kaart brengen, zodat we dit ook op voorhand kunnen 

communiceren naar de bezoekers toe via onze website en sociale media. Het spreekt voor 

zich dat dit een win-winsituatie creëert, zowel voor u als voor de bezoekers. 

 

 

 

Gelieve in het formulier hieronder in te vullen welke acties of kortingen u op de beurs zal 

toekennen aan de bezoekers. 
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ACTIES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

KORTINGEN (incl. %) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS: 

Exposant: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres:      Telefoonnummer: 

………………………………………………………………  ……………………………………….……………………… 

Datum + Handtekening: 

 

 

 

………………………………….. 

 

 

Gelieve dit aanvraagformulier ingevuld en getekend te bezorgen aan Marthe Parada, via 

m.parada@fisa.be, voor 20 december 2019. 

mailto:m.parada@fisa.be
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5.5 Cooking theater 
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5.6 Conference room 
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5.7 Vakantiesalon 365 Platform 

 
HET VAKANTIESALON 365 PLATFORM 

EEN MIX VAN CONTENT & ACTIVATIE 

 
Met VAKANTIESALON 365 krijgt u als exposant de mogelijkheid om 365d/365d in contact te komen 
met geïnteresseerde consumenten. Het momentum van het Vakantiesalon wordt verlengd waardoor 
u zowel voor, tijdens als nog lang na de beurs uw merk in de verf kunt zetten aan de hand van blog 
artikels, gerichte e-newsletters, social media posts en een deelname in het e-magazine.  
 
Via het marketing automation gedreven ecosysteem bieden we de consument uw relevante content 
aan via verschillende kanalen. U als exposant krijgt daarbovenop uw gepersonaliseerde landingspagina 
met een gerichte call to action voor de consument: reisshop bezoeken, een contactformulier invullen, 
uw brochure bekijken of een link naar uw website of webshop.  
 

Meer weten? Of ontvangt u graag de volledige VAKANTIESALON 365 mediakit?  
Contacteer dan Christophe Van Santen via christophe@gicom.be. 

 
 

  

mailto:christophe@gicom.be
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5.8 Onderexposanten 
 

Wist u al dat u uw stand kan delen met collega-exposanten? Deze kunnen dan ook op het 

bezoekersplan en onze website vermeld worden, op voorwaarde dat u de gegevens tijdig doorgeeft, 

voor 20/12/19. 

De kostprijs hiervan bedraagt slechts €50 + BTW (wordt aan u als rechtstreekse exposant 

gefactureerd). 

Indien u hiervan gebruik wenst te maken, dienen de gegevens van de onderexposanten ons 

toegestuurd te worden door middel van volgend formulier: Informatie onderexposanten. 

Gelieve dit formulier ingevuld en getekend te bezorgen aan Jens Van Cauter – 

j.vancauter@fisa.be, voor 20 december 2019.  

 

 

  

https://www.vakantiesalon.eu/ik-ben-exposant/exposantengids
mailto:j.vancauter@fisa.be
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5.9 Standformules 
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5.10 Extra badges / (digitaal) 

TERUG TE STUREN naar vakantiesalon@fisa.be  
Fax : +32 2 663 14 16 

Terug te sturen vóór 13/12/2019 

BESTELBON : extra badges  
 

STANDNAAM  ......................................................................  
STANDNUMMER  ......................................................................  
Bedrijfsnaam  ......................................................................  
Facturatieadres  ......................................................................  
BTW- of intracommunautair nummer  ......................................................................  
Verantwoordelijke                 ......................................................................  

 

Ze zijn onmisbaar! 

Ze dienen als toegangsbewijs tot de beurs en het maakt u herkenbaar voor de bezoekers. 

Draag deze badge altijd tijdens uw aanwezigheid op de beurs. Deze badges zijn strikt persoonlijk en 

voorbehouden aan de exposanten en hun personeel. Iedere exposant heeft recht op 2 badges per 

12m². 

 

Extra badge(s) ……………… badges x €3             = € …………. 

Alle prijzen zijn BTW exclusief! 

 Ze zijn beschikbaar tijdens de opbouwperiode, op het secretariaat in Paleis 5, 

 mits voorafgaande betaling van alle facturen. 

 

DATUM : 

HANDTEKENING :  

 

FISA OPERATIONS nv/sa  • Atomium Square 1 Square de l’Atomium • 1020 Brussel | Bruxelles     

T. : + 32 2 663 14 23  •  F. : + 32 2 663 14 16  •  E. : vakantiesalon@fisa.be  

www.vakantiesalon.eu •  BTW: BE054579969 

Nieuw dit jaar: Indien u over veel personeel beschikt, kan het handig zijn om uw badges 

digitaal aan te vragen. Deze digitale badges worden u voor aanvang van de beurs toegestuurd 

en zullen éénmalig door het standpersoneel kunnen gebruikt worden om de beurs binnen te 

komen. Deze dienen voor de overige dagen vervangen te worden door de klassieke pins. Dit 

om te vermijden dat u zich telkens naar de ingang moet begeven om uw collega’s een badge 

te overhandigen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kan u een specifieke bestelbon 

aanvragen via vakantiesalon@fisa.be. (Opgelet: de badges worden enkel toegestuurd na 

vereffening van alle deelnamekosten).  

 

mailto:vakantiesalon@fisa.be
mailto:vakantiesalon@fisa.be
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5.11 Extra uitnodigingskaarten  
 

TERUG TE STUREN naar vakantiesalon@fisa.be   

Terug te sturen vóór 15/11/2019 voor papieren versies. 
(bestellingen na deze datum hebben een beperkte oplage - tot de voorraad strekt) 
Terug te sturen vóór 15/01/2020 voor e-tickets. 

BESTELBON : UITNODIGINGSKAARTEN   
 

STANDNAAM  ......................................................................  
STANDNUMMER  ......................................................................  
Bedrijfsnaam  ......................................................................  
Facturatieadres  ......................................................................  
BTW- of intracommunautair nummer  ......................................................................  
Verantwoordelijke                 ......................................................................  
 
Uitnodigingskaarten – Papieren versie (geldig voor 1 persoon) Deadline = 15/11/2019 

100 – 1.000 kaarten (1-10 pakken) € 30 / pak x …………….. pakken  = € ………… 

1.001 – 5.000 kaarten (11-50 pakken) € 22 / pak x …………….. pakken  = € ………… 

5.001 – 10.000 kaarten (51-100 pakken) € 15 / pak x …………….. pakken  = € ………… 

> 10.00 kaarten (> 100 pakken) € 10 / pak x …………….. pakken = € ………… 

Met commerciële naam (zwart-wit) / print** € 50 / pak x …………….. pakken = € ………… 
Alle prijzen zijn BTW exclusief! 

** Enkel mogelijk voor bestellingen die doorgegeven worden vóór 15 november 2019. 

 Op te halen bij FISA (vanaf 2 januari 2020) 

 Op te sturen per post (1€/km) 

(aanduiden wat van toepassing is) 
 

Uitnodigingskaarten - Promocode via e-ticket platform (geldig voor 1 persoon) Deadline = 15/01 

Onder geen beding mogen de promocodes op het internet verkocht of aangeboden worden. 

100 – 1.000 codes € 0,25 per code: …………….. codes  = € ………… 

1.001 – 5.000 codes € 0,20 per code: …………….. codes  = € ………… 

5.001 – 10.000 codes € 0,15 per code: …………….. codes  = € ………… 

> 10.000 codes € 0,10 per code: …………….. codes = € ………… 

Alle prijzen zijn BTW exclusief! 

TOTAAL = € ………… 
DATUM : 

HANDTEKENING : 

 

  
FISA OPERATIONS nv/sa  • Atomium Square 1 Square de l’Atomium • 1020 Brussel | Bruxelles     

T. : + 32 2 663 14 23  •  F. : + 32 2 663 14 16  •  E. : vakantiesalon@fisa.be  

www.vakantiesalon.eu •  BTW: BE0545799697 

 

mailto:vakantiesalon@fisa.be


22 
 

5.12 Eneco Clean Beach Cup 

VAKANTIESALON VAN BRUSSEL 
6 – 9 februari 2020 |  Brussels Expo | www.vakantiesalon.eu 

DEELNAME AAN ENECO CLEAN BEACH CUP 

De ENECO CLEAN BEACH CUP en het Vakantiesalon van Brussel slaan de handen in elkaar. 

Op zondag 22 maart 2020 wordt de grootste strandschoonmaak van België georganiseerd! 

In 12 Belgische badsteden samen met 17 surfclubs. Bovendien nemen ook enkele Franse en 

Nederlandse gemeenten deel. Vorig jaar ruimden 7.500 deelnemers maar liefst 11.5 ton 

afval op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Vakantiesalon van Brussel daagt u uit om ook met één of meerdere teams naar de kust 

te komen! Verzamel zoveel mogelijk afval en toon aan dat de reissector actief meewerkt aan 

het behoud van het milieu. 

Het VAKANTIESALON VAN BRUSSEL-TEAM heeft alvast ingetekend! 

U komt toch ook? 

✓ Een mooi initiatief dat zal genieten van enorm veel persaandacht voor en na de actie!  

✓ Ook de bezoekers kunnen zich op de beurs of bij aankoop van hun ticket inschrijven.  

✓ Meer info over deze opruimactie op www.enecocleanbeachcup.be of via Facebook & 

Instagram. 

 

 

http://www.enecocleanbeachcup.be/
https://www.facebook.com/enecocleanbeachcup/
https://www.instagram.com/enecocleanbeachcup/
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Gelieve het formulier hieronder in te vullen indien u graag wilt deelnemen. 

 

CONTACTGEGEVENS: 

Exposant: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres:      Telefoonnummer: 

………………………………………………………………  ……………………………………….………………………. 

Aantal deelnemende personen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Datum + Handtekening: 

 

 

 

………………………………….. 

 

 

Gelieve dit aanvraagformulier ingevuld en getekend te bezorgen aan Annemie Gesquiere, via 

a.gesquiere@fisa.be, voor 10 januari 2020. 

 

  

mailto:a.gesquiere@fisa.be
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6 GASTLAND 

 

GASTLAND: CUBA 
 

Salsa, sigaren, Mojitos en Che! 

Dit jaar zal de beurs in het ritme dansen van het gastland, CUBA! 
We kennen allemaal wel een beetje van hun geschiedenis, hebben ongetwijfeld al eens 

geproefd van hun munt en rum of de sigaren geroken, maar wat weten we nu écht van het 
land? De inwoners? Hun gewoontes? 

Het Vakantiesalon biedt u de perfecte gelegenheid om eens te komen proeven en genieten, 
maar vooral om de cultuur van Cuba eens te komen beleven. Cuba zal je ervan overtuigen 

dat het Caraïbische eiland de ideale bestemming is voor je volgende vakantie! 
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7 IMPRESSIES: VAKANTIESALON 2019 
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8 OVERZICHT OPENINGSDAGEN- EN UREN 
 

Periode Datum Openingsuren 
secretariaat* 

Openingsuren 
exposanten 

Openingsuren 
bezoekers 

Vooropbouw Zondag 2 

februari 

/ Op aanvraag / 

     

Opbouw Maandag 3 

februari 

08u00 – 18u30 07u00 – 22u00 / 

Opbouw Dinsdag 4 

februari 

08u00 – 18u30 07u00 – 22u00 / 

Opbouw Woensdag 5 

februari 

08u00 – 20u00 07u00 – 00u00 / 

     

Beurs Donderdag 6 

februari 

08u00 – 18u00 08u00 – 19u00 10u00 – 18u00 

Beurs Vrijdag 7 

februari 

08u00 – 18u00 08u00 – 19u00 10u00 – 18u00 

Beurs Zaterdag 8 

februari 

08u00 – 18u00 08u00 – 19u00 10u00 – 18u00 

Beurs Zondag 9 

februari 

08u00 – 18u00 08u00 – 19u00 10u00 – 18u00 

     

Afbouw Zondag 9 

februari 

18u30 – 20u00 19u00 – 24u00 / 

Afbouw Maandag 10 

februari 

08u00 – 15u00 00u00 – 15u00 / 

 

*Tijdens de beurs zal het secretariaat één uur sluiten tussen 12u30 en 13u30. 

 

 

 

 

 


