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Ga mee op een inspirerende 2-daagse 

 

Inspiratie Tour Rondje Noord Nederland op 19 en 20 juni: Trendwatcher Hans van Leeuwen 

van Pleisureworld NRIT neemt u mee op reis en laat u de nieuwste trends zien in Dag- en 

Verblijfsrecreatie! We bezoeken 12 topattracties waar we een kijkje achter de schermen zullen 

nemen. Het belooft een spetterende studiereis te worden met bijzondere ontmoetingen, 

inspirerende concepten, culinaire hoogtepunten, een sfeervolle feestavond met ludieke after 

party. Een ervaring om nooit meer te vergeten!   

Let op: er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol = vol! Wie wil “voor” 

overnachten, kan vragen naar het speciale voordeel tarief. 
  

 

Bekijk het uitgebreide programma en meld u aan 

 

  

  

  

  

http://www.pleisureworld.nl/
http://www.pleisureworld.nl/event/rondje-noord-nederland-2-daagse-inspiratie-tour/
http://www.pleisureworld.nl/
http://pleisureworld.nl/event/rondje-noord-nederland-2-daagse-inspiratie-tour/


 

 

  

 

Buitenlandse 

amusementsparken 

bieden oplossing 
  

 

Als we de ontwikkelingen 

van de laatste jaren in 

ogenschouw nemen, is het 

aantal indoor speeltuinen, 

trampolineparken en escape 

rooms explosief gegroeid. 

We zien ook steeds meer 

clusteraccommodaties 

ontstaan die zich meer en 

meer profileren als compleet 

family entertainment center 

(FEC). Wij van 

Pleisureworld NRIT hebben 

de opmars van deze indoor 

pretparken en family 

entertainment centers op de 

kaart gezet. 

Wil je meer weten over mijn 

ontdekkingsreis langs 11 

Indoor Speeltuinen in 

Duitsland? Meld je dan aan 

voor de Vakdag Het Nieuwe 

Dagje Uit van 26 maart 

aanstaande. 
  

 

Lees meer 

 

 

 

   

 

 

  

 

Delegatie leisure 

professionals laat 

zich inspireren 
  

 

Van 17 t/m 21 maart reist 

een delegatie van 

Nederlandse ondernemers 

in de leisure industrie af 

naar Dubai en Abu Dhabi 

om zich vervolgens 5 dagen 

lang te laten inspireren door 

alle nieuwe trends en 

ontwikkelingen die hier 

plaatsvinden en gaan 

plaatsvinden. Met minder 

dan twee jaar te gaan 

voordat de EXPO2020 haar 

deuren opent, willen zij nu al 

ervaren hoe het komt dat 

Dubai één van de snelst 

groeiende toeristische 

trekpleisters in de afgelopen 

jaren is geworden (goed 

voor de 4e plek op de 

wereldranglijst ‘meest 

bezochte steden’). 

Inschrijven kan alleen 

deze week nog! 
  

 

Lees meer 

 

 

 

   

 

 

  

 

Wie is mijn klant? - 

Klantsegmentatie & 

Gebiedsanalyse 
  

 

Werkt u binnen uw bedrijf 

ook al met klantsegmentatie 

en/of een One Page KPI 

strategie? Wat zijn uw 

doelstellingen in 

bezoekersaantallen en hoe 

heeft u dit vertaald naar uw 

marketingafdeling? Zijn de 

persona’s wel bekend of 

anders gezegd weet u wel 

wie uw doelgroep is? Nog 

belangrijker is misschien wie 

uw beste klanten zijn. En 

bent u niet nieuwsgierig hoe 

u die potentiele klanten kunt 

bereiken die nog niet eerder 

bij u langs zijn geweest? 

Niet onbelangrijk is ook te 

bedenken hoe en waarmee 

u uw gasten en/of 

bezoekers weet te 

verleiden. Wij zien dat 

bedrijven daarmee 

worstelen en vandaar dat wij 

dit jaar nog komen met een 

Cursus Smart Data. 
  

 

Lees meer 

 

 

 

      
  

  

  

 

Uitgelicht: Top Partners van Pleisureworld NRIT 

 

  

  

 

  

http://pleisureworld.nl/nederlandse-indoor-speeltuinen-trampolineparken-laten-omzet-liggen/
http://pleisureworld.nl/event/studiereis-educational-tour-dubai-2019/
http://pleisureworld.nl/wie-is-mijn-klant-wat-is-mijn-beste-klant-waar-vind-ik-mijn-potentiele-klant/
http://pleisureworld.nl/nederlandse-indoor-speeltuinen-trampolineparken-laten-omzet-liggen/
http://pleisureworld.nl/event/studiereis-educational-tour-dubai-2019/
http://pleisureworld.nl/wie-is-mijn-klant-wat-is-mijn-beste-klant-waar-vind-ik-mijn-potentiele-klant/


 

  

   

Janssen-Fritsen:  

Vanaf nu is onze interactieve spelmuur, de SmartWall, ook beschikbaar 

in een mobiele vorm! De SmartWall is een nieuwe innovatieve en 

interactieve spelmuur gebaseerd op het 'Bewegend Leren' concept. Op 

de spelmuur worden animaties geprojecteerd waarbij contact met de 

muur wordt omgezet in scores of verandering van opdracht. 
  

 

Bekijk de video: De mobiele SmartWall 
  

   

  

  

 

  

 

  

   

Gielissen Interiors | Exhibitions | Events:  

Ons werkterrein is divers; interieur, standbouw, evenementen, ga zo 

maar door. Gielissen heeft tien vestigingen. Vijf in Nederland, twee in 

Duitsland, één in België, één in de Verenigde Staten en één in de 

Verenigde Arabische Emiraten. Onze missie? Het verschil maken bij het 

realiseren van een inspirerende omgeving. 
  

 

Bekijk de website voor meer informatie: www.gielissen.com/nl 
  

   

  

  

  

  

 

 

  

VOOR O.A. FAM ILY ENTERTAINM ENT C ENTERS - MUSEA - DIERENTU INEN  - ATTR ACTIEPAR KEN   We zijn de hel e dag te gas t bij  het ni euw e Family Entertainment C enter  Sevenum dat exclusief voor ons beschikbaar is . Je krijgt tij dens deze vakdag een i nspir erend pr ogr amma aangeboden met 4 keynotes, keuze uit 12 workshops , 3 backstage tours en maar  liefst  8 i nnovati epi tches. Natuurlijk is er in het programma vol op rui mte je netw erk uit te br eiden. M eld j e hier  aan als  bezoeker of standhouder.         

  

  

https://www.janssen-fritsen.nl/nieuwsdetail/~/item/de_mobiele_smartwall/
https://www.gielissen.com/nl/
https://www.hetnieuwedagjeuit.nl/tickets
www.janssen-fritsen.nl/nieuwsdetail/~/item/de_mobiele_smartwall/
https://www.gielissen.com/nl/
https://www.hetnieuwedagjeuit.nl/


 

 

  

 

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  

  

 

   

 

 

  

  

 

mailto:info@pleisureworld.nl
http://www.pleisureworld.nl/
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3318226&trk=my_groups-tile-grp
http://www.twitter.com/pleisureworld
http://www.youtube.nl/pleisureworld

