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Brussel, 30 januari 2017 

 

Wat zijn de beste toeristische initiatieven in Brussel? Het publiek beslist! 
Vanaf nu tot 27 februari 2017 kan iedereen zijn stem uitbrengen voor de visit.brussels Awards op 
www.awards.brussels. Het publiek kiest in elke categorie de drie beste Brusselse toeristische 
initiatieven die in 2016 werden gerealiseerd. 
 

Wanneer de drie finalisten in iedere categorie gekend zijn, kiest een jury van professionals uit de 
Brusselse toeristische sector uit die top 3 de grote winnaars van editie 2017.  Bij die soms moeilijke 
keuze zal de jury in het bijzonder letten op de impact van de kandidaten op het toerisme in Brussel, 
hun internationale uitstraling, hun originaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid voor personen 
met een beperkte mobiliteit. 
 
Nieuwe datum: De bekendmaking van de laureaten en de prijsuitreiking vindt plaats ter gelegenheid 
van de visit.brussels Awards & Networking Night op 30 maart 2017. 
 

De 9 categorieën: 
 « NEW CONCEPT 2016 » 

Belangrijke innovatie of origineel project dat bijdraagt aan het toeristisch imago van Brussel, voor 
alle sectoren.  

 « EVENING EXPERIENCE 2016 » 
Bekroont een project dat bijdraagt aan de rijkdom van het Brusselse nachtleven.  

 « MOST NOTED EXHIBITION 2016 » 
Bekroont een grote tentoonstelling die bijdraagt aan de culturele en toeristische uitstraling van 
Brussel. 

  « INTERNATIONAL EVENT 2016 » 
Bekroont een groot evenement of een beurs met internationale uitstraling voor een groot publiek 

in Brussel. 

  « BEST GASTRONOMIC CONCEPT 2016 » 
Bekroont een gastronomische activiteit, een gastronomisch evenement of concept dat het 

toeristische aanbod van Brussel versterkt. 

  « NEW EVENT & TOURISTIC LOCATION 2016 » 
Bekroont de opening of de renovatie van een locatie die belangrijk is voor de toeristische sector 
of de evenementensector van Brussel.  

 « HOTEL NEWCOMER 2016 » 
Nouveau concept, innovation ou rénovation dans le monde de l’hôtellerie bruxelloise. 

 « INTERNATIONAL CONGRESS & FAIR 2016 » 
Bekroont een congres of groot evenement met internationale uitstraling voor een professioneel 

publiek, dat in Brussel georganiseerd wordt.  

  « PUBLIC INITIATIVE 2016 » 
Bekroont een initiatief van de openbare sector of gelijkwaardig (een parastatale instelling, een 
van de 19 gemeenten, een gewestelijk agentschap, enz.) dat bijdraagt aan de toeristische 
uitstraling van onze hoofdstad. 

 

Meer informatie op www.awards.brussels  

 
Contact presse: Noémie Wibail,  n.wibail@visit.brussels - +32 490 49 43 84 

http://www.awards.brussels/
http://www.awards.brussels/
mailto:n.wibail@visit.brussels

