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VAKANTIESALON ANTWERPEN:  
CONSUMENT WENST JUISTE INFORMATIE 
 
Consumenten herontdekken de waarde van juiste informatie en dat geldt ook voor reizen.  Via het 
internet vind je alle mogelijke informatie maar door de bomen zie je het bos niet meer. Dit is een van 
de redenen waarom een bezoek aan een vakantiesalon weer helemaal in is. 
 
NOOD AAN JUISTE INFORMATIE 
Wie een reis plant, vindt op het internet heel veel informatie: té veel informatie en vaak onjuiste 
informatie en misleidende publiciteit. Heel wat consumenten hebben wellicht al te maken gehad met 
informatie die gemanipuleerd is, reisbeoordelingen die niet kloppen, te dure prijzen of verwarrende 
reisvoorwaarden. Dit is een van de redenen waarom vakantiegangers zich weer liever laten 
informeren door professionals tijdens een vakantiesalon. Reisorganisaties die juist en eerlijk 
informeren zorgen voor consumentenvertrouwen en zijn al bijna zeker van de reservering. 
 
ANDERE CONSUMENT, ANDERE BEURS 
De tijd dat consumenten naar het Vakantiesalon Antwerpen kwamen om foldertjes te rapen is 
voorbij. Bezoekers die een strandvakantie aan een Spaanse Costa plannen, hoeven geen foldertjes 
meer maar zijn op zoek naar een goede prijs in een regio die ze wellicht beter kennen dan de 
host(ess) die ingehuurd wordt voor een beurs.  Diezelfde zonneklopper gunt zich vaak nog een 
andere reis: een korte citytrip of een avontuurlijke reis of een themavakantie samen met 
gelijkgezinden. “Elk jaar merken we meer en meer bezoekers die op zoek zijn naar zeer specifieke 
antwoorden die ze niet op de honderden websites vinden” vertelt Christelle Fiore, 
productverantwoordelijke van Vakantiesalon Antwerpen. “Dat geldt vooral voor reizen naar verre 
bestemmingen of specifieke themavakanties”. Een tocht langs het Incapad in Peru is vandaag best 
betaalbaar geworden, maar de consument wil weten hoe fit hij of zij moet zijn, wat er in de bagage 
moet, en welke periode van het jaar aangewezen is. Wie op cruise vertrekt, wil het verschil tussen de 
verschillende rederijen kennen en als je een camper voor een rondreis huurt of een elektrische fiets 
wil kopen, dan wil je die ook eerst eens grondig bekijken. Vakantiesalon Antwerpen heeft zich de 
laatste jaren aangepast aan deze trends. De beurs biedt daarom heel wat meer exposanten met een 
aanbod aan verre reizen, avontuurlijke reizen of themavakanties zoals cruises, motoreizen, B&B-
vakanties, kamperen en campings. Nog meer informatie wordt verstrekt tijdens de 40 
gespecialiseerde presentaties en workshops tijdens de beursdagen. 
 
VEILIGHEID 
De vraag naar een veilige vakantiebestemming is niet nieuw. Dat een aantal vakantiebestemmingen 
momenteel minder populair zijn door conflicten is ook geen nieuwe uitdaging voor de reissector. 
Anderzijds geldt ook dat bestemmingen zoals Peru of Columbia, die vroeger nog ‘no go’ landen 
waren, vandaag weer volop in de markt liggen. Een paar jaar geleden zou een vakantie in Bosnië of 
Albanië ondenkbaar geweest zijn. De consument heeft nog meer vragen over veiligheid tijdens een 



vakantie: kan ik met de kinderen in Namibië rondreizen, heb ik inentingen nodig voor een rondreis 
door Vietnam, waarop moet ik letten wanneer ik een duikvakantie in Bonaire reserveer. 
Meer dan 400 exposanten met kennis over het huren van een bungalow in een Nederlands 
vakantiepark tot een expeditie naar de Zuidpool informeren reizigers tijdens het Vakantiesalon van 
Antwerpen. 
Het Antwerpse Vakantiesalon vindt van 26 tot 30 januari 2017 plaats in de hallen van Antwerp Expo. 
Deze beurs is Vlaanderens grootste en gezelligste vakantiehappening. Het volledig programma van 
de animaties, workshops & presentaties staat op www.vakantiesalon-vlaanderen.com/animaties 
Alle informatie op  
www.vakantiesalon-vlaanderen.com en www.facebook.com/VakantiesalonVlaanderen 
 
---------------------------------- 
 
Info voor de redactie/Niet voor publicatie 
-Journalisten en fotografen die in het bezit zijn van een perskaart hebben samen met een partner 
gratis toegang tijdens alle beursdagen.  
-Eerder verschenen persberichten vindt u op: www.vakantiesalon-vlaanderen.com/pers/  
- Vakantiesalon Antwerpen is een organisatie van Conceptum Exhibitions N.V. 
Projectverantwoordelijken: Christelle Fiore, 02/808.41.72, cfiore@conceptum.eu  en Valérie Obbiet, 
02/808.41.81, vobbiet@conceptum.eu  
-Perscommunicatie Vakantiesalon Antwerpen: Rezooh Erwin De Decker, 0475/49.10.20, 
erwin.dedecker@skynet.be 
-Communicatieverantwoordelijke Conceptum: Hélène Noterman, 02/808.41.61, 
hnoterman@conceptum.eu  
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