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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 aanvraagformulier ingevuld en getekend te bezorgen aan Belinda Serkeyn, via 

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