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Conglomeraten bepalen de leisure markt in Dubai en Abu Dhabi 
  

 

Leisure consultant in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Sandra Reusen, neemt u mee 

in de bijzondere (leisure) wereld van Dubai en omgeving. In deze blog gaat ze in op de 

ontwikkeling van de zgn. ‘leisure conglomerates’ die de leisure markt in VAE domineren. 
  

 

Lees meer  
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Geslaagd Network 

event of the year 

2018 
  

 

Gisteren, woensdag 28 

november, vond het 

Network event of the year 

plaats, georganiseerd door 

Pleisureworld NRIT. 

Bijna 150 relaties kwamen 

bij elkaar bij Restaurant de 

Koperen Hoogte te Zwolle. 

Op het programma stonden 

enerverende sprekers die 

een voor een vertelden over 

unieke concepten en de weg 

naar hun succes. Hans 

toonde een teaser van 

Exoleap, lees hierover in het 

verslag! 

De middag werd voortgezet 

bij de 17e editie van de 

Recreatie Vakbeurs te 

Hardenberg, welke nog tot 

vanavond 20 uur geopend is 

voor bezoekers. 
  

 

Lees meer 

 

 

 

   

 

 

  

 

Glamping Tour in het 

land van de 

Zonnekoning 
  

 

Wij willen als PleisureWorld 

NRIT uiteraard op de hoogte 

blijven van de laatste 

innovaties en trends in 

binnen- en buitenland en 

dan moet je verder kijken 

dan je neus lang is, want de 

RecreatieVakbeurs 

Hardenberg mag dan wel 

het bedevaartsoord zijn voor 

de Nederlandse 

recreatieondernemer; de 

echte inspiratie komt uit het 

buitenland. Meer in het 

bijzonder op Salon Atlantica 

in La Rochelle. Los van een 

bezoek aan de beurs waarin 

wij ons laten bijpraten over 

de Franse markt kan ik 

meteen enkele bijzondere 

attracties meenemen tijdens 

mijn verblijf in La Rochelle. 
  

 

Lees meer 

 

 

 

   

 

 

  

 

Save the date! 

Vakdag 26 maart 

2019 
  

 

Wist je dat apenkooien weer 

helemaal booming is? Vorig 

jaar sprak onder andere 

Funtopia over de nieuwste 

ontwikkelingen van hun 

park. Zij introduceerden toen 

al een franchiseformule die 

is gericht op basisprincipes 

van beweging. Benieuwd 

naar rendabele kansen voor 

jouw bedrijf? Meld je dan 

aan voor 'Het Nieuwe Dagje 

Uit', vol inspiratie, 

(inter)nationale sprekers, 

workshops en de laatste 

innovaties. Georganiseerd 

door Pleisureworld NRIT. 

Jij komt toch ook? Wij 

verwelkomen je graag op 

dinsdag 26 maart 

aanstaande te Sevenum 

(MattelPlay). 
  

 

Lees meer 

 

 

 

      
  

  

  

 

Mis ook dit evenement niet! 
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Studie & Netwerk Tour Dubai 2019: 17 t/m 21 maart 2019 

Pleisureworld NRIT organiseert een 5-daagse reis naar Dubai en Abu 

Dhabi. Tijdens de studie- en netwerkreis nemen we u mee langs 

innovatieve leisurespots  en zal er veel ruimte zijn voor verdieping en 

ontmoeting door middel van netwerkmomenten en meetings met lokale 

ondernemers en organisaties, en worden er backstage tours en expert 

presentaties gegeven. 
  

 

Meer informatie : pleisureworld.nl/event/studiereis-dubai-2019 
  

   

  

  

  

  

 

 

  

Fundustry Events zoekt een Oper ati oneel  Manager. Ken jij die enthousi aste teamspel er di e gek is op het or ganiseren van de l eukste gast bel evi ng? Geef dan deze vacature door.         
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Pleisureworld : De Enk 5a, NL-6661 KK Elst 

Mail ons : info@pleisureworld.nl  

Bel ons : +31 (0)6-53394506 
  

 

   

 

SOCIAL MEDIA 

FOLLOW US ON SOCIAL  
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