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De Spaanse Dienst voor Toerisme  
ondersteunt de toeristische sector op het 

tennistoernooi van de European Open. 
 

 
28/10/2020  

Spanje is één van de meest idyllische bestemmingen voor het beoefenen van sporten en 

sportliefhebbers halen hun hart op in ons land. Daarom heeft Spanje zijn naam willen associëren 

met een belangrijk sportevenement door partner te zijn van de European Open in Antwerpen.  Het 

toernooi vond plaats van 18 tot 25 oktober en verwelkomde een van de beste spelers ter wereld, 

evenals een aantal topspelers van de Belgische tennis elite zoals David Goffin.  

 
 
De Spaanse Dienst voor Toerisme maakte gebruik van dit partnerschap met de European Open om 
de toeristische sector samen te brengen en hen uit te nodigen om wedstrijden bij te wonen om 
samen een gedeelde visie op de huidige situatie te delen. 
 
Er werden zo’n 70 professionals uit de sector uitgenodigd en tijdens het toernooi hebben ze video's 
van de Back to Spain-campagne van de Turespaña kunnen zien. Het doel is dat in 2021 weer 
toeristen kunnen reizen en dat Spanje één van de favoriete bestemmingen voor Belgen blijft. 
 
De Spaanse Dienst voor Toerisme voerde in samenwerking met de organisatie van de European 
Open verschillende marketingcampagnes uit op sociale netwerken en via nieuwsbrieven en 
organiseerde ook een "Meet and Greet" met een van de winnaars van de dag en de toeristische 
sector. Er is ook een gezamenlijke video met de organisatie gemaakt met de beste momenten van 
de wedstrijden gespeeld door de drie strijdende Spaanse spelers. 
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Ten slotte hebben wij tijdens het evenement onze nieuwe inspiratiebrochure '42 ideeën om 
maximaal te genieten van de magie van Spanje in 2021' bekend gemaakt.   

De brochure is in het Frans en in het Nederlands beschikbaar. U kunt ze downloaden op onze 
website via volgende link brochure 

In 42 tips onthult dit magazine enkele onverwachte ontdekkingen van Spaanse bestemmingen voor 
2021. Het doel is iedereen te motiveren om naar Spanje op reis te vertrekken en deel te nemen aan 
onze fotowedstrijd.  
 
Hoe deelnemen? Neem tijdens uw vakantie in Spanje zo veel mogelijk foto’s van de 42 tips uit de 
magazine en deel uw foto(‘s) via Facebook of Twitter. Vermeld gewoonweg welke tip u in beeld hebt 
gebracht en tag de Spaanse Dienst voor Toerisme: Facebook: @spain.info.be - Twitter: 
@spaininbelux.   
 
Meer informatie en wedstrijdvoorwaarden kunt u terugvinden in de brochure en op volgende links: 
Facebook: https://www.facebook.com/spain.info.be/photos/a.162974570466876/3249016898529279/?type=3  
Twitter: https://twitter.com/SpainInBeLux/status/1318092094393753600?s=20 
 
 

#BackToSpain 
 

 
 

 

 

 

https://www.spain.info/export/sites/segtur/.content/Folletos/folletos/Spanje_Magazine-2020-2021-NL.pdf
https://www.facebook.com/spain.info.be/photos/a.162974570466876/3249016898529279/?type=3
https://twitter.com/SpainInBeLux/status/1318092094393753600?s=20
https://www.facebook.com/spain.info.be/
https://twitter.com/SpainInBeLux
https://www.instagram.com/spain/
https://www.youtube.com/spain

