
 

Euro Attractions Show 2017: gratis attracties in 
Berlijn ontdekken 

  

grote interesse voor seminars tijdens de grootste Europese 
vakbeurs voor leisure, toerisme, attracties en entertainment 

 
(Brussel, België) —Van 24 tot en met 28 september 2017 is Berlijn hét centrum van de 
Europese leisure industrie want dan vindt daar de Euro Attractions Show (EAS) plaats. Vooraf 
en na de beurs kunnen bezoekers van de EAS gebruik maken van het Free Badge Project en 
diverse attracties in Berlijn gratis bezoeken. Het educatie-programma telt meer dan 20 
seminars over onderwerpen als veiligheid, marketing en communicatie, omzetverhoging, het 
organiseren van evenementen, enzovoorts. De interesse hiervoor is enorm en voor enkele 
sessies is al uitgeweken naar een grotere ruimte. 

  



Met het EAS 
2017 Free Badge 
Project hebben 
de bezoekers 
van de EAS de 
mogelijkheid om 
gratis een achttal 
attracties van 
Berlijnse IAAPA-
leden te 
bezoeken. Dit 
kan vooraf (23-25 
september) en 
achteraf (29 
september-1 
oktober). Is men 
nog niet in het 
bezit van een 
badge dan kan 
de eerste dagen 
de bevestiging 
van de IAAPA 
getoond worden. 
De attracties die 
hun deuren 
openen zijn: Little 
Big City, Berlin 
Dungeon, 
Madame 
Tussauds Berlin, 
Aquadom & 
Sealife Berlin, 
Legoland 
Discovery 
Center, Karls 
Erlebnis Dorf 
Elstal, Filmpark 
Babelsberg en 

Tropical Islands. 

  

Het evenement biedt, naast een 11.500 m2 grote beursvloer, het meest uitgebreide 
seminarprogramma in de geschiedenis van de EAS. Zo'n 100 sprekers uit de verschillende takken van 
de leisure- en attractiewereld zullen dan hun kennis delen met hun toehoorders. Voor veel sessies 
hoeft men zich niet vooraf te registreren, maar voor de sessies waarvoor dit wel nodig is zijn nog een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

  

Voor het Leadership Breakfast op 27 september zijn bijvoorbeeld nog maar enkele plaatsen 
beschikbaar. Tijdens dit evenement zal de uit Duitsland afkomstige Christoph Kiessling spreken over 
zijn leven en ervaring in het leiden van enkele wereldklasse attracties. Sinds 1994 heeft Kiessling 
managementposities vervuld bij Loro Parque Zoo op de Canarische eilanden en bouwde hij in 2005 
Siam Park waterpark in Tenerife. Hedentendage is hij ook de general manager van Siam Park. 
Kiessling zal zijn kennis, ervaring en visie over zijn onderneming en de branche delen tijdens zijn 
keynote bij het traditionele EAS Leadership Breakfast, dat zal plaatsvinden in het EAS Theater van het 
Berlin Messe Exhibition Center. Ook voor de FEC/Indoor Playground Day en het IAAPA Safety 
Institute is nog beperkt plaats. Registratie is nog mogelijk via de site. 



Ook het complete seminarprogramma en de indeling van de beursvloer zijn te vinden op 
www.IAAPA.org/EAS 

  

  

Over Euro Attractions Show (EAS) 

Euro Attractions Show (EAS) is de grootste vakbeurs en conferentie in Europa voor de leisure-, 
attractie- en entertainmentindustrie. EAS 2017 vindt plaats in het Berlin Messe Exhibition Center in 
Berlijn op 24-28 september. Op de beursvloer van meer dan 11.500 m2 presenteren zo'n 500 
bedrijven van over de hele wereld hun nieuwste produkten en diensten. EAS 2017 biedt de meer dan 
11.000 professionals daarnaast het meest uitgebreide seminarprogramma in de geschiedenis van het 
evenement: 20 seminars, inclusief vijf tracks en twee IAAPA Institutes. Gedurende de vier dagen zijn 
er meerdere netwerkmogelijkheden voor de bezoekers. EAS is een activiteit van en wordt 
georganiseerd door de International Association of Amusement Parks and Attractions. 

@IAAPAHQ  /  #EAS17   

  

Noot voor de redactie: 

Journalisten die de EAS willen bezoeken kunnen hun accreditatie aanvragen via Jeroen Verrezen van 
IAAPA EMEA (jverrezen@IAAPA.org). Benelux-journalisten wijzen we graag nog op een tweetal 
persconferenties tijdens de beurs. Zo zal Compagnie des Alpes de plannen voor Walibi Belgium 
toelichten en het management van Toverland meer informatie geven over hun uitbreidingsplannen. 

 
Bijlagen 

 

Hyperlink Vloerplan EAS 2017 

  

 

Hyperlink Complete seminarprogramma 

  

 

Hyperlink Meer info over Free Badge Project 2017 

  

http://www.iaapa.org/EAS
mailto:jverrezen@IAAPA.org
http://www.iaapa.org/docs/default-source/EAS-2017-Exhibit/floor-plan/7625-iaapa-2017-eas-onsite-floor-map_high_res.pdf?sfvrsn=4
https://issuu.com/leisuremedia/docs/eas2017?e=1249580/53103100
http://www.iaapa.org/expos/euro-attractions-show/eas-2017-free-badge-project
http://www.iaapa.org/docs/default-source/EAS-2017-Exhibit/floor-plan/7625-iaapa-2017-eas-onsite-floor-map_high_res.pdf?sfvrsn=4
https://issuu.com/leisuremedia/docs/eas2017?e=1249580/53103100
http://www.iaapa.org/expos/euro-attractions-show/eas-2017-free-badge-project


 

Hyperlink Meer informatie over IAAPA 

  

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij : 

 Karen Staley, Senior Vice President IAAPA EMEA Operations / kstaley@IAAPA.org  

 Jakob Wahl, Vice President Europe, jwahl@IAAPA.org   

 Jeroen Verrezen, Marketing and Communications Manager IAAPA EMEA / 
jverrezen@IAAPA.org  

  

 

De IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions), opgericht in 1918, is de 
grootste internationale vak-organisatie ter wereld voor attracties en amusementbedrijven met een 
vaste standplaats. De organisatie heeft tot doel de instandhouding en welvaart van de attractie-
industrie en vertegenwoordigt meer dan 5.300 aanbieders, leveranciers en individuele leden uit meer 
dan 99 landen. De leden zijn actief als amusement- en themaparken, waterparken, attracties, family 
entertainment centers, dierentuinen, aquaria, musea, science centers en resorts. IAAPA is een non-
profit organisatie. Het hoofdkantoor staat in Alexandria, Virginia, United States. Er zijn regionale 
kantoren in Brussel, Mexico, Orlando, Hong Kong  en Orlando. Meer informatie: www.IAAPA.org / 
@IAAPAHQ / #IAAPA 
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http://mijn.deperslijst.com/
http://mijn.deperslijst.com/
http://www.iaapa.org/

