
 

Toerisme levert recordbedrag van $ 60 miljoen op in Nevada 

Toerisme in Las Vegas en Nevada blijft belangrijkste economische sector 

Amsterdam, 29 maart 2017 - De toerismebranche in Las Vegas heeft in 2016 voor record 
brekende cijfers en een ongeëvenaarde economische impact gezorgd. Dit zorgt ervoor dat het 
toerisme de belangrijkste economische sector in het zuiden van Nevada blijft. Recent 
onderzoek uitgevoerd door Applied Analysis laat zien dat de toerisme industrie van Zuid 
Nevada voor meer economische activiteiten zorgt dan iedere andere sector. 

In 2016 zorgde de toerismebranche in het zuiden van Nevada voor een economische impact van 59,6 
miljard dollar en was het goed voor 407.000 (directe of indirecte) banen in het toerisme; bijna 44% van 
alle arbeidsplaatsen in het gebied. Deze banen leverden $ 16,9 miljard aan lokale salarissen op. 

   

 

Las Vegas, een unieke belevenis 
“We zijn vastberaden om ervoor te zorgen dat Las Vegas een unieke beleving voor mensen blijft,” zegt 
Rossi Ralenkotter, CEO van Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA). “Toerisme is Zuid 
Nevada’s meest invloedrijke economische drijfveer. Het belang van het record brekende toerisme in 
Las Vegas kan niet onderschat worden, wij zijn toegewijd om door te groeien en onze gasten een 
unieke ervaring te blijven bieden. “ 

Recordaantal bezoekers in Las Vegas 
In 2016 verwelkomde Zuid Nevada een recordaantal van 42,9 miljoen bezoekers en er wordt verwacht 
dat het record in 2017 wederom verbroken wordt. Er is een duidelijke verhoging merkbaar wat betreft 



de uitgaven van deze groep bezoekers in 2016, met een totaalbedrag aan directe uitgaven van $ 35,5 
miljard (een gemiddelde van $ 827 per bezoeker), een stijging van 16,3 procent in vergelijking met 
2015 toen het bedrag aan totale uitgaven nog $ 30,5 miljoen bedroeg ($ 721 per bezoeker). 

Zakelijke markt groeit in Vegas 
Naast de groei in algemene bezoekerscijfers, heeft Las Vegas ook een historisch record behaald wat 
betreft zakelijke reizen in 2016. Maar liefst 6.3 miljoen mensen brachten een bezoek aan de regio met 
als hoofdreden het bijwonen van een meeting of vakbeurs. Het deelnamen aan conventies was de 
oorzaak voor de sterke groei van het toerisme in 2016, goed voor meer dan twee derde van de totale 
stijging van 2015 tot 2016. Conventie verkeer is noodzakelijk voor de Las Vegas’ bezoekersmix omdat 
zakelijke reizigers consistent meer geld uitgeven aan ‘non-gaming’ zaken. 

Deze maand werd Las Vegas door de Trade Show News Network (TSNN) uitgeroepen tot de 
belangrijkste beursbestemming van Noord-Amerika voor het 23e achtereenvolgende jaar. Volgens de 
‘TSNN Top 250 Trade Shows’-lijst werden afgelopen jaar 57 van ‘s lands grootste shows in Las Vegas 
gehouden. 
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Voor meer informatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 
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Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) zet Zuid-Nevada in de Verenigde Staten 
wereldwijd op de kaart als vakantie- en congresbestemming. Daarnaast verzorgt LVCVA de exploitatie 
van het Las Vegas Convention Center en het Cashman Center. Met bijna 150.000 hotelkamers in Las 
Vegas en meer dan 1 miljoen m² aan meeting- en expositieruimte, richt LVCVA zich op het aantrekken 
van zowel grotere aantallen toeristen als zakelijke bezoekers. Download de virtual reality app, Vegas 
VR, om Las Vegas met een iPhone of Android te ervaren. Ga naar www.vrtv.vegas om de app te 
downloaden. Voor meer algemene informatie over Las Vegas en Zuid-Nevada bezoek de website 
www.lvcva.com of www.lasvegas.com. 
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