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Den Haag, 7 mei 2018 

Toeristische persdag ‘Travel Pressentation’ ook naar België 

De succesvolle toerismepromotie persdag Travel Pressentation die reeds 17 jaar 

jaarlijks in Nederland georganiseerd wordt, zal in 2018 ook in België plaatsvinden. Op 

deze workshop promoten toeristische organisaties waaronder verkeersbureaus, 

vervoersmaatschappijen, attracties, touroperators, cruisefirma’s, accommodaties, 

campings, themaparken en andere vakantie-gerelateerde bedrijven hun 

bestemmingen, nieuws en noviteiten aan bezoekende media en bloggers. Travel 

Pressentation is een initiatief van de PR-bureaus Baltus Communications, 

CommuniGate, USP PR & Marketing en het verkeersbureau van Brussel en Wallonië. 

‘Het concept van de persdag staat als een huis. Ruim 30 reisbedrijven uit vele 

segmenten van de reissector die in een middag ruim 100 journalisten en bloggers 

treffen voor een-op-een gesprekken maken deze bijeenkomst voor beide partijen een 

uiterst efficiënte exercitie’, stelt de organisatie. Travel Pressentation België vindt 

plaats op woensdag 17 oktober in het Crowne Plaza hotel in Antwerpen.  

18 jaar geleden staken de verschillende PR-bureaus – waaronder ook de inmiddels 

overleden Mieke Bosman - de koppen bij elkaar en besloten toen om in 

gezamenlijkheid één persdag te organiseren in plaats van de ieder voor zich 

mentaliteit die destijds de norm was in de reisindustrie. Door de afzonderlijke klanten 

van de bureaus te bundelen kan in een keer een groot aantal partijen aan pers 

gepresenteerd worden. Deze formule werkt na bijna 20 jaar nog steeds als een 

zonnetje. De afgelopen jaren werd de persdag ook opengesteld voor niet-klanten van 

de PR-bureaus om ieder jaar deelname van wisselende partijen te kunnen 

garanderen.  

Travel Pressentation Nederland vindt een dag later plaats, op donderdag 18 oktober 

in het Beatrixgebouw in Utrecht, om het praktisch te maken voor participanten die 

aan beide workshops willen deelnemen. Travel Pressentation wordt ieder jaar 

geopend door een gastspreker uit de reisbranche, voor België wordt dit nog 

overwogen.  

Nadere informatie:  

Op de foto de organisatoren  van Travel Pressentation van links naar rechts: Nikoline 

van der Werff (voormalig directrice verkeersbureau - Wallonië België Toerisme, 

Jeannette Spits USP - Marketing & PR, Marcel Baltus - Baltus Communications, Gerdri 

ten Dolle - CommuniGate en Eefje Marijt - Wallonië België Toerisme 

Travel Pressentation organisatie - 0031 (0)6 28 63 94 10  
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