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Den Haag, 21 september 2018 

 
Tot dusverre 25 participanten 
 

Grote belangstelling voor eerste editie toeristische 
persdag ‘Travel PRESSentation’ in België 
 
De belangstelling onder bedrijven in de toeristische sector om deel te nemen 
aan de eerste editie van toerismepromotie persdag Travel PRESSentation in 
België is groot. Tot op heden hebben 25 participanten zich aangemeld voor 
de persdag die plaatsvindt op woensdag 17 oktober in Cafe Horta in 
Antwerpen. Op deze workshop promoten toeristische organisaties waaronder 
verkeersbureaus, vervoersmaatschappijen, attracties, touroperators, 
cruisefirma’s, accommodaties,  attracties 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 PR & Marketing, USP Marketing & PR en het 
verkeersbureau van Brussel en Wallonië. De uitnodiging naar Belgische 
media en bloggers is inmiddels verzonden – media kunnen zich aanmelden 
via deze link. 
 
De participanten die tot dusverre zijn aangemeld: Kassel Marketing – 
Tourismus Salzburg – Catalan Tourist Board – Salzburgerland Tourismus – 
Marketing Drenthe – Keukenhof – Landal GreenParks – Oostenrijkse Dienst 
voor Toerisme – Duits verkeersbureau – Wallonie België Toerisme – Roter 
Hahn Boerderij vakanties – Livigno Tourist Board – Val Gardena Tourist 
Board – Tirol Tourist Board – Tourism Ireland – SkiWelt Wilder Kaiser 
Brixental – Sunny Cars – Regent Seven Seas Cruises – Amare Hotels-
Marbella-Spanje – Magnetic Letland – Turkish Airlines – FINNAIR – Kotor-
Montenegro – Atout France – Zell am See-Kaprun. Enkele andere partijen 
overwegen nog deelname dus naar verwachting zal de uiteindelijke 
deelnamelijst nog iets groter worden. 
 
18 jaar geleden staken de PR-bureaus de koppen bij elkaar en besloten toen 
om in gezamenlijkheid één grote overkoepelende persdag op de 

http://bit.ly/TravelPRESSentationBelgië


 
 

 

Met vriendelijke groeten, Kind regards,  

 
 

 

Marcel Baltus 

marcel@baltuscommunications.com 
www.baltuscommunications.com 

+31 (0)70 365 21 23 

 

Bautersemstraat 38  
2518 PC The Hague – The Netherlands 
 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse markt te organiseren in plaats van ieder voor zich. Door de 
afzonderlijke klanten en niet-klanten van de bureaus te bundelen kan in een 
keer een groot aantal partijen aan pers gepresenteerd worden. De formule 
staat na 17 edities in Nederland nog steeds als een huis en afgelopen jaar 
werd het idee uitgewerkt om de persdag ook in België uit te gaan rollen, 
aangezien de drie PR-bureaus ook op de Belgische markt actief zijn. 
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.   
 
 
 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 
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 
 

Nadere informatie via: 

Marcel Baltus – Baltus Communications: +31 6 28 63 94 10 

Gerdri ten Dolle – CommuniGate PR &  Marketing: +31 70 33 88325 

Jeannette Spits - USP Marketing PR: +31 20 42 32 882 

 

mailto:marcel@baltuscommunications.com
http://www.baltuscommunications.com/
https://www.facebook.com/BaltusCom
https://www.linkedin.com/in/marcelbaltus/
https://www.instagram.com/baltuscommunications
https://twitter.com/Baltuscom
http://travellifestylenetwork.com/
https://www.vpra.nl/en/


 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


