VAKANTIESALON ANTWERPEN DE WENSEN VAN DE VAKANTIEGANGER AAN
23 tot en met 26 januari 2020 EN 19 tot en met 22 november 2020 - Antwerp Expo
Het Vakantiesalon Antwerpen is al meer dan 40 jaar dé ontmoetingsplek tussen de professionals uit de reisen vakantiesector en de vrijetijdsconsument. Meer dan 300 operatoren verzamelen van 23 tot 26 januari e.k.
in Antwerp Expo. De volgende editie wordt vervroegd naar eind november van dit jaar om beter te stroken
met de recente tendensen bij zowel de vakantie operatoren als bij de vakantiegangers.
Uit cijfers van The Association of Belgian Tour Operators blijkt dat de vakantieganger steeds vroeger zijn
vakantie boekt. De piek van reservaties ligt duidelijk in het najaar voorafgaand het volgende
zomervakantieseizoen. In januari zijn vele plaatsen al geboekt voor de zomerperiode van juni-september
waarin 45% van de jaarvakanties plaatshebben. Ook de kleinschalige, veel meer persoonlijke operatoren die
het gros van het vakantiesalon Antwerpen uitmaken stellen vast dat de vakantieganger veel vroeger wil
boeken.
Vakantiesalon Antwerpen, van 19 tot en met 22 november 2020
De nieuwe najaarsperiode voor de beurzen betekent dat de operatoren dus veel meer kunnen aanbieden aan
hun klanten. Wintervakanties worden bovendien dan ook volop geboekt. Bezoekers krijgen dus een aanzienlijk
ruimere keuze op het salon, de exposant-operatoren gaan nog meer ‘à la carte’ kunnen werken.
Daarom zullen Vakantiesalon Antwerpen, Aventuria, B&B Days en Let’s Camp voortaan in november plaats
vinden.
Florent Godin, CEO van Conceptum NV: “Het Vakantiesalon Antwerpen heeft zich al eerder aangepast aan de
tendenzen van de sector. Daaruit zijn de beurzen Aventuria (avontuurlijke, dynamische buitenvakanties), B&B
Days (verblijf in kleinere verblijven met een bijna huiselijke service) en Let’s Camp (alles voor de camper,
mobilhome en kampeerder). Iedere van onze beurzen richten zich op een specifieke vakantie- en reisvoorkeur.
We doen er alles aan om de wensen van de bezoekers te realiseren”
2020 zal dus uitzonderlijk twee edities van het Vakantiesalon Antwerpen tellen nu dus ook 10 maanden na de
januari-editie, van 19 tot en met 22 november 2020.
--Meer over:
Vakantiesalon: www.vakantiesalon-antwerpen.be
Aventuria: www.beursaventuria.be
B&amp;B Days: www.bnbdays.be
Let’s Camp: www.letscamp.be
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