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Waar naartoe op de Vakdag?

Veel borrels en bijpraten
De Vakdag van de Vakantiebeurs kenmerkt zich als altijd door veel
presentaties, bijeenkomsten en borrels. Een kleine greep uit het overvolle
aanbod.
10.00 uur
Vuelandia is er op de Vakdag
vroeg bij met het Vakantiebeurs
Ontbijt. In het Experience Theater
(Hal 11) krijgen de retail en
(zelfstandig) reisagenten tijdens
een netwerkmoment een ontbijt
aangeboden. Daarnaast heet
Vuelandia iedereen van harte
welkom. In het kort worden de
plannen voor 2020 uit de doeken
gedaan.
Experience Theater, 10.00-11.00
uur.

11.00 en 14.00 uur
Na de bekende Cup of TUI van de
afgelopen jaren en de borrel in de
namiddag lanceert TUI iets nieuws
voor de komende Vakantiebeurs:
TUI Insights, waarbij reisagenten in
contact komen met leveranciers
van over de hele wereld.
Het concept voor TUI Insights is

overgenomen van TUI België. Het
doel is reisverkopers in contact te
brengen met leveranciers op de
TUI-stand.
Door middel van een speciale
Insights app kunnen deelnemers
op de Vakdag hun contacten met
een QR-code registreren. Wie
minimaal 9 QR-codes heeft
behaald en de plenaire TUI-sessie
heeft bijgewoond, heeft toegang
tot de Insights cocktailparty en
kans op prijzen. Er zijn twee
sessies: tussen 11.00 en 13.00
uur of tussen 14.00 en 16.00 uur.

12.30 uur
Het is inmiddels een vast element
geworden van de Vakdag: Coby’s
friet. Ook dit jaar serveert Coby
van Dongen, commercieel
directeur van de Jong Intra
Vakanties, weer verse friet in de
eigen stand. Van Dongen heeft het

Jozef Verbruggen van Untamed Travelling.

initiatief ooit opgezet voor
vakbezoekers die op de drukke
Vakdag geen tijd hebben om te
lunchen, maar toch snel iets willen
eten. Inmiddels is Coby’s Friet
uitgegroeid tot een drukbezocht
event. Wie trek heeft in friet op de
Vakdag, kan woensdag 15 januari
terecht tussen 12.30 en 14.00
uur in Hal 11, stand C.008.

13.00 uur
Untamed Travelling heeft 2019
succesvol afgerond. Het team
groeide uit naar 32 collega’s,
nieuwe bestemmingen zijn
toegevoegd, er werden bijzondere
famtrips gehouden en mooie
resultaten behaald. Om de
samenwerking met de agent te
onderstrepen, nodigt Untamed
Travelling branchegenoten uit om
samen met partner Visit Rwanda
te proosten op behaalde
successen en nieuwe kansen voor
2020. Rwanda is één van de
bestemmingen waar Untamed
Travelling maatwerk biedt.
Vergeet niet je visitekaartje op tijd
in te leveren bij de stand (er staat
een speciale bowl), want onder de
aanwezigen worden enkele
bijzondere reizen verloot.
De borrel begint om 13.00 uur in
Hal 12, standnummer D102 (Visit
Rwanda).

14.00 uur
Travelhome houdt speciaal voor
reisagenten een borrel op de
Vakdag. Dat gebeurt van 14.00 tot
Mikel van Nimwegen en Danny Ruitenberg van Vuelandia.

