Vakantiebeurs
Roeselare

8>11 JAN 2021
EXPO ROESELARE

Beste exposant,
Graag stellen wij u de VAKANTIEBEURS in EXPO ROESELARE voor
van 8 tem 11 januari 2021.
Het thema “vakantie” maakte vroeger deel uit van de Leef-beurs en is dankzij de grote
belangstelling van de bezoekers, uitgegroeid tot een volwaardig vakantiesalon in het hartje van
West-Vlaanderen. Wij mikken op 10.000 bezoekers die interesse hebben in vakantie, vrije tijd,
cultuur, toerisme in België, B&B’s, hotels, reisorganisatoren, kamperen, motorhomes, musea,
wandelen, fietsen, reizen met de wagen of moto, verblijven bij Belgen in het buitenland,
2de verblijven in Spanje … Frankrijk … en andere reisbestemmingen, ...
Wenst u deel te nemen? Aarzel niet en schrijf tijdig in!
U kunt ons steeds contacteren voor vrijblijvende informatie of neem alvast een kijkje op
www.vakantie-beurs.be
Wij komen ook graag persoonlijk bij u langs om dit event nog wat concreter toe te lichten en
samen met u een stijlvolle deelname uit te stippelen.
Alvast bedankt dat u erbij wilt zijn!
Unizo Diensten Roeselare– Izegem vzw
Arme Klarenstraat 55
8800 Roeselare
Contactpersoon: Filip Deroo - Eventmanager
T 0494 87 90 35
E filip.deroo@udri.be

VAKANTIE
REIZEN
WANDELEN
FIETSEN
B&B
KAMPEREN
BUITENLAND
BELGIË
2DE VERBLIJF

MOTO
MOTORHOME
VLIEGTUIG
CARAVAN
FIETS

EEN GREEP UIT ONZE PUBLICITEITSCAMPAGNE

•

Akzie-baanborden in de volledige provincie West-Vlaanderen

•

Publiciteit op Radio 2 Oost– en West-Vlaanderen

•

10.000 A5-flyers full-colour verspreid over ruime regio met kortingsbon

•

Partnership met Roularta Mediagroup

•

Publiciteit in alle edities van ‘De Zondag’ (180.000 ex.)

•

Ruime mediacampagne in samenwerking met ‘Blits’

•

Publiciteit in Het Laatste Nieuws

•

Publiciteit in Bazuin

•

Actieve promotie via social media, waaronder facebook en instagram

•

Samenwerking met Bij Landgenoten en vermelding in hun publiciteit

•

Samenwerking met Vakantiehuizen in Frankrijk en Chambres D’Hôtes Frankrijk

•

Samenwerking met OKRA Trefpunt 55+ en vermelding in hun publiciteit

•

...

www.vakantie-beurs.be

