
 

 

 

 

PERSBERICHT 

Luchthavens Oostende-Brugge én Antwerpen present op het Vakantiesalon Antwerpen 
van 24-27 januari. 

De grootste vakantiebeurs in Vlaanderen tekent dit jaar present in Antwerp Expo vanaf donderdag 24 
tot en met zondag 27 januari.  De vakantiebeurs verdeelt de exposanten dit jaar in twee groepen: de 
dichtbij vakanties en de ver weg vakanties. Onze stand is dan ook te vinden in hal 4 op stand 4600 bij 
de ‘ver weg vakanties’ d.w.z. vakanties waarvoor je het vliegtuig neemt.  

 

Luchthavens nodigen professionelen uit op openingsdag 

Bij opening, op donderdagvoormiddag, vliegen we er meteen in. Van 10u tot 12u zijn alle 
touroperators en andere professionelen welkom in de door de Luchthaven afgehuurde BLACK BOX in 
hal 1 (stand 1403).  De BLACK BOX is een speciaal ingerichte ruimte om afgebakend en op een zéér 
gastvrije manier de aanwezigen toelichting te geven over het bestaand en toekomstig vliegaanbod.  
TUI fly (met Piet Demeyere), Flybe (met Bernd Behrend) en de nieuwe maatschappij La Nova (met 
David Roman) pakken uit met hun troeven en lichten de samenwerking toe in relatie tot de regionale 
Luchthaven(s).  Marcel Buelens, CEO van de twee regionale Luchthavens samen bijt de spits af. 

Niets dan verwennerijen voor de bezoekers 

Standnummer 4600 in hal 4 wordt “the place to be” tijdens het Vakantiesalon in Antwerpen. De twee 
Luchthavens zetten hun bestemmingen in de kijker en halen het vakantiegevoel helemaal in huis 
door de respectievelijke vliegtuigmaatschappen TUI fly en Flybe als subexposant te integreren op de 
“main booth”.  

Gadgets + foto’s + vliegtuigtickets  

Vier opeenvolgende dagen verwennen de regionale Luchthavens en de twee maatschappijen 
duizenden bezoekers met een leuk en gevarieerd pallet aan gadgets.  Als kers op de taart vallen er 
bovendien elke dag vier duotickets te winnen.  

Hoe deelnemen aan de wedstrijd? 

• Bezoeker komt naar de photobooth naar stand met nummer 4600 in hal 4  
• Host/hostess begeleidt de bezoeker aan de photobooth die wenst deel te nemen aan de 

wedstrijd 
• Bezoeker geeft zijn/haar favoriete bestemming door aan de host/hostess; Londen of Ibiza!  
• Een foto in postkaartformaat wordt direct afgedrukt volgens de wensen van de deelnemer 
• Postkaart is een geschenk en herinnering voor de deelnemer  
• Ingeval de deelnemer zijn/haar foto in postkaartformaat via de photobooth verstuurt naar 

zijn/haar e-mailadres en vervolgens de foto via Facebook of Instagram deelt en daaraan de 
hashtag #flyrelaxflyregional toevoegt, dan maakt hij/zij kans om een duoticket te winnen!  



• Per dag worden vier foto’s geselecteerd met het meest aantal likes via Facebook of 
Instagram. De actie wordt om 5pm stipt AFGESLOTEN! 

• Om 6pm worden de winnaars bekendgemaakt!  

Met deze globale social media actie betrekken we elke bezoeker van het Vakantiesalon. De regionale 
Luchthavens in samenwerking met TUI fly en Flybe zorgen tijdens deze editie van het Vakantiesalon  
tesamen voor één krachtige boodschap, #flyrelaxflyregional. 

 

De beurs vindt plaats in Antwerp Expo van donderdag 24 januari tot zondag 27 januari 2019 en opent 
dagelijks zijn deuren van 10u tot 18u. Tickets voor het Vakantiesalon Antwerpen zijn te verkrijgen via 
http://www.vakantiesalon-antwerpen.be/tickets/ 

 

www.ostendairport.aero 

www.antwerpairport.aero 

 

Perscontact Luchthaven Oostende-Brugge en Antwerpen 

Vanessa Flamez, 20 januari 2019  

vanessa.flamez@ostendairport.aero - vanessa.flamez@antwerpairport.aero – +32 (0)496 16 06 43  
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