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VOEG ECHTE VRIENDEN TOE.

ECOTOERISME
DANCE & MUSIC
AROUND THE WORLD
ADVENTURE & SPORT

HOE DOELTREFFEND DE BELGISCHE TOERISMEMARKT BEREIKEN?
Het Vakantiesalon van Brussel is, met haar meer dan 350 exposanten
en 800 onderexposanten, al geruim 60 jaar de nationale toerismebeurs in België.
Een gevarieerd pallet aan bestemmingen biedt de bezoekers een totaalaanbod
op de reismarkt. Ver weg of dichtbij, avontuurlijk of cultureel, gastronomisch
of sportief, … de exposanten bieden reisadvies op maat van elke klant.
Verdeeld over drie paleizen, op een totale oppervlakte van meer dan 30.000 m², verwelkomt
het Vakantiesalon jaarlijks meer dan 100.000 reislustige bezoekers op zoek naar inspiratie.
Naast het aanbod aan bestemmingen zorgen animaties en thema’s voor de nodige sfeer en gezelligheid.

2019

EDITIE 2020

Jaarlijks worden actuele thema’s in de kijker gezet. Enerzijds thema’s die zowel exposanten als bezoekers
sensibiliseren. Anderzijds topics die zorgen voor plezier en entertainment en die u als exposant
de mogelijkheid bieden uw bestemmings-DNA nog meer onder de aandacht te brengen.

ECOTOERISME – DUURZAAM REIZEN
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 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 …
bent u ook een actieve reisaanbieder? 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 uw 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!

Wie is de Belgische reiziger
en wat besteedt hij jaarlijks aan zijn vakantie?
Aantal reizen per jaar
4 à 5 reizen

2 weken zomervakantie + meerdere kleine trips

Type vakantie per jaar
47%
Meerdere korte vakanties

26%
Één lange vakantie

Reisbestemming
82%

87%

Reist naar het buitenland

Gaat in Europa op reis

18%

kiest voor
13%
ver weg bestemmingen

Reist in België
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Vervoermiddel

Accomodatie
2%
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36%

10%

Diversen 7%

De Beurs: cijfers 2019
Aantal exposanten
Gemiddelde bezoektijd
Rechtstreeks: >350
Totaal: 800 met de onderexposanten

Brussels Travel Top
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> 600 Professionele bezoekers

70%

op de eerste beursdag

van de exposanten komt
jaarlijks terug

Aantal bestemmingen
Taal, geslacht
en leeftijd bezoekers
NL

55%

45%

20-50 35%
jaar

FR

45%
> 50 bestemmingen

55%

50-80 60%
jaar

Divers 5%

Onderverdeling van de hallen
Reden van Bezoek?
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Inspiratie
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Informatie zoeken
van een specifieke
bestemming

Vakantie
boeken
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Benelux
Frankrijk
+
+
Ver weg bestemmingen Camping/Caravaning

Europa
+
Middellandse zee

Nationale Mediacampagne
Sociale Media

Waarde €700.000

Website

18,709 pagina likes
Gemiddeld post bereik van 1000

293.984 Unieke bezoekers
507.146 geconsulteerde pagina’s

464 volgers
Gemiddeld bereik van 200 – 250 per post

Radio, TV

Display

Press
132 journalisten: 48 NL, 84 FR
123 clippings

MNM, Stubru, Qmusic
Vivacité, Classic 21, Bel Rtl,
Contact, Joe, Radio 2,
Radio 1, vtm, Vitaya

JCDecaux 20m²
Digital Brussels 8m²

Sud Presse, Le Soir, Cruise & Style,
Metro, Het Laatste Nieuws, De Morgen,
Dag Allemaal, Vlan, De zondag, 7 dimanche

Ook veel zin om mee te werken aan de komende editie? Top!
Indien u inschrijft voor 15 juni 2019, geniet u bovendien van 10 euro korting per m².
Heeft u nog vragen? Interesse om gastland te worden? Neem snel contact met ons op!
BELINDA SERKEYN

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

STEVEN HERINCKX

Account Manager
s.herinckx@fisa.be
+32 (0)2 663 14 08

ANNEMIE GESQUIERE

Exhibition Manager
a.gesquiere@fisa.be
+32 (0)2 663 14 29

