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In 2020 en 2021 hebben onze teams alles op alles gezet om een 
herstelplan uit te werken om de Brusselse toeristische sector door 
de crisis te helpen. Tegelijkertijd hebben we de laatste hand gelegd 
aan het hertekenen van de organisatie van visit.brussels. Dit gaat 
veel verder dan een nieuw organigram, het is een nieuwe manier 
van werken, een nieuwe visie op het Brusselse toerisme. Transver-
saliteit, samenwerking, digitalisering: met onze medewerkers, onze 
medewerksters en al onze partners werken we aan het toerisme van 
morgen. Zodat de aantrekkingskracht van Brussel en van zijn unie-

ke troeven, meer dan ooit, over de hele wereld voelbaar is. 
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Het is cruciaal om het toeris-
tische en culturele aanbod 
van Brussel te behouden en 
te versterken. Toerisme is voor 
Brussel een onmisbare eco-
nomische spil en de grootste 
werkgever, vooral dan van lager 
geschoolde werknemers. Vóór 
de coronacrisis was de sector 
goed voor meer dan 8% van de 
tewerkstelling in ons Gewest. 
Om deze werkgelegenheid te 
behouden, moeten we priori-
teit geven aan het behoud van 
het toeristische aanbod. Dat 
is een uitdaging die we samen 
met onze partners aangaan. 
Dat doen we door het aanbod 
aan te passen aan de nieuwe 
behoeften van de bezoekers en 
aan de nieuwe reisgewoontes. 
Door Belgen, Brusselaars, de 
internationale gemeenschap in 
ons land ... zin te geven om alle 
facetten van onze hoofdstad te 
ontdekken. En door, meer dan 
ooit, ondersteuning te verle-
nen aan de cultuur, het sociale 
leven, de groene ruimten ... en al 
die ingrediënten van een unieke 
samenleving. 

Het bieden van een onvergetelijke klantenerva-
ring staat centraal in al onze activiteiten; terwijl we 
bezoekers - en organisatoren - geruststellen over 
de gezondheid en veiligheid, die meer dan ooit 
prioritair blijven. We zullen onze partners – musea, 
attracties, evenementenlocaties, horeca ... – blijven 
ondersteunen bij het invoeren van aangepaste maat-
regelen en tools en bij het aanvragen van het Brus-
sels Health Safety Label, dat een hele geruststelling 
is voor de toeristen en voor onze medeburgers. 

Dankzij de nieuwe digitale en collaboratieve tools 
kunnen we inspelen op de nieuwe realiteit, op het 
vlak van promotie, prospectie en communicatie, 
maar ook wat de activiteiten betreft. Reservering van 
zalen en evenementenlocaties, ‘touchless’ diensten, 
digitalisering van vergader- en conferentieruimten, 
enzovoort. Digitalisering, onmisbaar in de huidige 
omstandigheden, speelt in op de behoeften van de 
markt en schuift Brussel naar voren als bestemming 
voor vrijetijdstoeristen én als Europese ‘hub’ voor 
hybride congressen. 

Naast onze prioritaire markten, en in het bijzonder 
de Verenigde Staten, waarop we ons blijven toe-
leggen, moeten we ons nog meer concentreren op 
naburige markten, zoals Frankrijk, Duitsland, Neder-
land, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje, zodat 
deze bezoekers als eersten naar Brussel terugkeren. 
De uitdaging voor onze hoofdstad, net als voor 
andere Europese hoofdsteden zoals Parijs, Londen 
en Amsterdam, is dus om het gebrek aan toeristen 
uit verre landen te compenseren door bezoekers uit 
de buurt.   
Wij zullen echter ook aanwezig blijven op de priori-
taire markten die verder gelegen zijn, met name door 
in te zetten op de BRIC-markten. Wat de nieuwe verwachtingen op 

het vlak van duurzaamheid betreft, 
zal het motto van de drie P’s, 
namelijk ‘people, planet, profit’, 
centraal staan op alle stands van 
visit.brussels. 

Dit Salesactieplan 
omvat flexibele acties 
die aansluiten bij een 
evolutieve context, om 
de vakantiegangers 
en zakentoeristen 
in hun respectieve 
landen te ontmoeten, 
om hen thuis, of hier, 
te laten kennismaken 
met ons Brussel. Met 
nieuwe voorstellen en 
bekende acties streven 
we ernaar hen aan te 
moedigen ons zo snel 
mogelijk te bezoeken. 
Dit actieplan is gericht 
op de hervatting van de 
internationale prospectie, 
om onze klanten weer te 
kunnen verwelkomen en 
nieuwe klanten te kunnen 
uitnodigen. 

Onze nieuwe aanpak – transversaal, 
collaboratief en cocreatief – helpt 
ons te begrijpen wat de bezoeker 
precies wil en projecten te ontwik-
kelen die zo nauw mogelijk aanslui-

ten bij de behoeften van de sector. We zullen samen 
blijven creëren met onze partners, blijven streven 
naar een optimale uitwisseling van informatie, essen-
tiële opleidingen blijven aanbieden om gelijke tred 
te houden met de nieuwe behoeften. En zo nieuwe 
synergieën tot stand brengen tussen alle actoren.   

Om op koers te blijven tijdens deze storm, zetten we onze activiteiten voort 
met specifieke aandacht voor de volgende elementen. 



II.
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Inspiration Brussels 
Inspirerende presentaties door Filip Muyllaert, netwerkmomenten en voorstelling waarbij 
de geselecteerde prospects originele en unieke locaties kunnen ontdekken.   

Doelgroep 60 corporate meeting en incentive planners

Wanneer februari

Waar Brussel

Voorwaarden min. 15 partners

 Prijs € 750 excl. btw per persoon

BBT Online Winter  
Het ideale evenement, in de vorm van workshops, om de Belgische meeting planners te 
ontmoeten. De organisator stelt geen agenda met vooraf vastgelegde afspraken op. 

Doelgroep 50 Belgische agentschappen en corporate meeting planners

Wanneer december

Waar te bevestigen

Voorwaarden min. 10 partners

 Prijs € 750 excl. btw per persoon

Break the Ice Forum (Benelux)   
Gezellige workshop met vooraf vastgelegde afspraken, meeslepende momenten, tal van ont-
moetingen en intensieve netwerkgesprekken om duurzame zakenrelaties aan te knopen.  

Doelgroep 50 agentschappen en corporate meeting planners in de Benelux

Wanneer te bevestigen

Waar te bevestigen

Voorwaarden min. 10 partners

 Prijs € 1.500 excl. btw per persoon

BBT Online Spring  
Het ideale evenement, in de vorm van workshops, om de Belgische meeting planners te 
ontmoeten. De organisator stelt geen agenda met vooraf vastgelegde afspraken op.  

Doelgroep 50 Belgische agentschappen en corporate meeting planners

Wanneer 13 juni

Waar te bevestigen

Voorwaarden min. 10 partners

 Prijs € 750 excl. btw per persoon

Inspiration Benelux   
In de loop van dit seminar bestemd voor meeting en incentive planners van de Benelux 
maken zij kennis met de nieuwe trends op de markt. Het gaat om een dag om producten 
en diensten te presenteren, begeleid door een gespreksleider; er zijn netwerkmomenten 
gepland waarop de deelnemende partners corporate meeting planners kunnen ontmoeten.  

Doelgroep 60 corporate meeting planners van de Benelux

Wanneer september/oktober

Waar te bevestigen

Voorwaarden min. 10 partners

 Prijs € 750 excl. btw per persoon

1. MICE-acties 
 België en Luxemburg 
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| Acties |  België en Luxemburg  | 2. Acties voor Internationale verenigingen

Gala van de Ambassadeurs  
Het programma van de Events Ambassadors van visit.brussels wil een netwerk van ex-
perts opbouwen die nieuwe internationale evenementen kunnen aantrekken naar het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een ambassadeur is een toonaangevende figuur of een 
opkomend talent binnen zijn of haar vakgebied, met veel internationale contacten. Hij of 
zij is bovendien dol op het Gewest en is bereid om op te treden als woordvoerder. 
Om deze experts te bedanken (artsen, universiteitsprofessoren, leden van internationale 
organisaties ...) organiseren wij een keer per jaar een gala van de Events Ambassadors  

Doelgroep artsen, universiteitsprofessoren, leden van internationale organisa-
ties…

Wanneer 19 januari

Waar Brussel

Voorwaarden enkel op uitnodiging

 Prijs gratis

Seizoensevenementen voor  
internationale verenigingen  
Ontdekkingsnamiddagen en/of -avonden per wijk, en meteen ook profiteren van de 
grootschalige evenementen van visit.brussels (hoogtepunten: eat! BRUSSELS, Winter-
pret, Bright Festival ...), leuke activiteiten, drukke netwerkavonden en -momenten om het 
MICE-aanbod van Brussel te ontdekken. 

Doelgroep 20 vertegenwoordigers van internationale organisaties gevestigd in 
Brussel per evenement 

Wanneer maart, juni, oktober, december

Waar te bevestigen

Voorwaarden de partners worden gecontacteerd afhankelijk van het evenement, 
de wijk en het thema 

 Prijs gratis

EAS - European Association Summit  
De EAS is een van de voornaamste conferenties in Europa die specifiek bestemd is voor 
internationale organisaties. De inhoud van het programma heeft te maken met aspecten 
van management, evenementenbeheer, creatie van partnerschappen en communicatie, 
zowel op Europees als op internationaal niveau. Eens te meer biedt visit.brussels de moge-
lijkheid om aan dit evenement deel te nemen, dankzij de sponsorpakketten die je de kans 
geven om je zichtbaarheid te verhogen bij dezeDoelgroep en de planners en beheerders 
van organisaties face to face te ontmoeten tijdens netwerkmomenten. 

Doelgroep
150 besluitvormers en organisatoren van evenementen bij internatio-
nale  organisaties gevestigd in België (een groot deel met een hoofdze-
tel in Brussel) of in het buitenland 

Wanneer maart/april (te bevestigen)

Waar te bevestigen (hybride versie)

 Prijs verschillende sponsorpakketten zullen beschikbaar zijn

2. Acties voor Internationale verenigingen
Belgique & Luxembourg
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3. Leisure-acties

DMC event  
Online speeddating zodat de DMC’s in contact kunnen komen met de kopers van verre 
bestemmingen die vooraf geselecteerd werden door onze BRIC-consultants.  

Doelgroep 30 agentschappen van de BRIC-landen op zoek naar een Belgische 
DMC

Wanneer te bevestigen

Waar online 

Voorwaarden min. 15 partners

 Prijs € 150 excl. btw per persoon

Belgium event 
Workshop ‘Brussel in Brussel’ waarop we Belgische autocarbedrijven, socioculturele vere-
nigingen (zoals het Davidsfonds, Rotary ...) en schoolreisorganisatoren in contact brengen 
met Brusselse partners voor een dagactiviteit. Persoonlijke gesprekken in de voormiddag 
en een leuke activiteit in de namiddag zullen Brussel profileren als een vrijetijdsbestem-
ming.   

Doelgroep 20 autocarbedrijven, socioculturele verenigingen …

Wanneer te bevestigen

Waar Brussel  

Voorwaarden min. 15 partners

 Prijs € 750 excl. btw per persoon

België & Luxemburg
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1. MICE-acties 

Partance-acties    
100% MICE-workshop in de vorm van een netwerkavond met een origineel thema en pre-
sentaties van partners voor organisatoren die op zoek zijn naar iets exclusiefs.    

Doelgroep 50 gekwalificeerde Franse organisatoren en besluitvormers (corporate) 

Wanneer 10 februari

Waar Parijs

Voorwaarden max. 3 partners

 Prijs € 2.200 excl. btw per persoon

Brussels on the road «The secret edition»  

| Acties | Frankrijk  | 1. MICE-acties  | 2. Leisure-acties 

Frankrijk 
Roadshow doorheen de belangrijkste Franse steden bestemd voor mice en leisure prospects, 
een ervaring ‘made in Brussels’ in een uitzonderlijk kader. Kwalitatieve selectie van vak-
mensen inzake mice en leisure in elk van de bezochte steden. Brussel bezoekt de reisplan-
ners en de gekwalificeerde mice-organisatoren in hun eigen stad. 
Sinds 2020 legt de toeristische Attaché zich toe op prospectie- en opvolgingsactiviteiten, 
samen met de Business Developers binnen het team International Development, en dit zowel 
voor Leisure als voor MICE. Deze activiteiten zullen nog uitgediept worden via diverse acties 
die de Attaché in de loop van 2022 op het terrein zal voeren.      

Doelgroep mice en leisure samen! 10 tot 20 reisagentschappen, touroperators, 
agentschappen & corporate meeting planners per stad

Voorwaar-
den max. 5 partners per stad

 Prijs € 500 excl. btw per persoon per stad

Waar Rijsel, Straatsburg 

Wanneer 
28/01 (Rijsel) 
30/01 (Straatsburg) 

Doelgroep 
Lille

leisure (generalisten, school-
TO’s) 
mice (agentschappen, cor-
porate) 

Doelgroep  
Strasbourg

leisure (generalisten, culture-
le TO’s) - mice (agentschap-
pen, corporate)

Waar Parijs, Lyon 

Wanneer 
01/02 (Parijs) 
03/02 (Lyon)

Doel-
groep 
Paris

leisure (generalisten, school-
TO’s, culturele TO’s, DMC, OTA) 
mice (agences, corpo)

Doel-
groep  
Lyon

leisure (généralistes) 
mice (agentschappen, corpo-
rate)

Waar Nantes, Parijs  

Wanneer 
28/06 (Nantes) 
30/06 (Parijs) 

Doel-
groep 
Paris

leisure (generalisten)
mice (agentschappen,  
corporate)

Doel-
groep 
Lyon

leisure (generalisten, school-
TO’s, culturele TO’s, DMC, OTA) 
mice (agentschappen, corpo-
rate) 

Waar Toulouse, Bordeaux 

Wanneer 
21/06 (Toulouse) 
23/06 (Bordeaux)

Doelgroep  
Toulouse

 leisure (generalisten, school-
TO’s, studenten-TO’s, culturele 
TO’s) - mice  (agentschappen, 
corporate)

Doelgroep 
Bordeaux

leisure- & mice-klanten uit 
heel Frankrijk (speciale editie 
in het kader van  
“Bordeaux fête le vin” waar 
Brussel eregast is) 

IFTM Top Résa  
IFTM Top Resa is de vakbeurs voor toerisme en reizen op de Franse markt die zich tot 
diverse doelgroepen richt en alle redenen voor verplaatsingen omvat: zaken, vrije tijd, 
groepen, MICE. 
Enkele kerncijfers: 200 bestemmingen, 1700 merken, 150 conferenties en 34000 vak-
mensen uit de toeristische sector. 

Doelgroep reisagentschappen, touroperators, business travel operators 

Wanneer oktober

Waar Parijs (Porte de Versailles) 

Voorwaarden max. 5 partners

 Prijs € 915 excl. btw per persoon voor de 4 dagen

2. Leisure-acties 
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1. MICE-Acties

IMEX  
IMEX is een van de belangrijkste MICE-beurzen van Europa. De doelmarkten zijn interna-
tionale vennootschappen, agentschappen en organisaties. Het programma hosted buyers 
brengt niet minder dan 4.000 prospecten bijeen en maakt het mogelijk 65.000 vooraf 
gemaakte afspraken te organiseren. Je ontmoet er klanten van over de hele wereld maar 
hoofdzakelijk Europese. visit.brussels plant op de stand voor de hosted buyers groepen 
meerdere presentaties over Brussel en de organisatie van een netwerkactiviteit. 

Doelgroep PCO’s, organisaties, agentschappen en corporate meeting planners

Wanneer 26-28 april

Waar Frankfurt  

Voorwaarden max. 16 partners

 Prijs € 2.450 excl. btw per persoon

Break the Ice Forum - German D/A/CH & EU Buyers 
Gezellige workshop met vooraf vastgelegde afspraken die voornamelijk gericht is tot vak-
mensen inzake MICE uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, maar ook tot buyers uit de 
andere Europese landen. Dit format wordt gekenmerkt door meeslepende momenten, tal 
van ontmoetingen en intensieve netwerkgesprekken om duurzame zakenrelaties aan te 
knopen. 

Doelgroep PCO’s, organisaties, agentschappen en corporate meeting planners 

Wanneer 12-14 mei

Waar Tirol (Hohe Salve Sport Resort)

Voorwaarden max. 10 partners

 Prijs € 1.500 excl. btw per persoon

MICE Peak by Mice Board
MICE Peak is het handelsforum van MICE Board, dat elk jaar plaatsvindt op een locatie 
buiten Duitsland. Tot 60 organisatoren van evenementen die uitsluitend afkomstig zijn 
uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zullen deelnemen aan dit evenement als hosted 
buyers. In totaal zijn er 30 plaatsen beschikbaar voor dienstverleners. Wat MICE Peak 
zo bijzonder maakt, is de exclusieve selectie van hosted buyers, de interactieve presen-
taties, de face-to-facegesprekken en dit alles in een exclusief kader voor een geslaagd 
commercieel netwerkevenement. Alle dienstverleners zullen vooraf online worden voor-
gesteld, wat het aantal zakelijke mogelijkheden en de zichtbaarheid nog zal vergroten voor 
de deelnemers. De online voorstelling zal 1 jaar online blijven staan. 

Doelgroep PCO’s, organisaties, agentschappen en corporate meeting planners

Wanneer 25-27 maart 

Waar Cannes 

Voorwaarden max. 2 partners

 Prijs € 1.500 excl. btw per persoon

Brussels on the road «The secret edition»   
Roadshow doorheen de belangrijkste Duitse steden bestemd voor mice en leisure pros-
pects, een ervaring ‘made in Brussels’ in een uitzonderlijk kader. Kwalitatieve selectie van 
vakmensen inzake mice en leisure in elk van de bezochte steden. Brussel bezoekt de reis-
planners en de gekwalificeerde mice-organisatoren in hun eigen stad. 

Doelgroep
Mice & leisure samen!  
10 tot 20 reisagentschappen, touroperators, agentschappen en corpo-
rate meeting planners 

Wanneer te bevestigen

Waar verschillende steden in Duitsland

Voorwaarden max. 5 partners per stad

 Prijs € 500 excl. btw per persoon per stad 

| Acties | Duitsland  | 1. MICE-acties 

Duitsland 
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ITB (Internationale Turismus Börse)  
ITB is een van de grootste toerismebeurzen ter wereld voor vakmensen uit de toeristische 
sector en voor particulieren. Duitse touroperators zijn er in groten getale aanwezig en de 
beurs wordt beschouwd als een toegangspoort tot de markten van Oost- en Midden-Eu-
ropa. De eerste drie dagen zijn uitsluitend voorbehouden voor vakmensen. De volgende 
twee dagen is ITB ook open voor het grote publiek. 

Doelgroep reisagentschappen, touroperators, concessiehouders, OTA

Wanneer 09-13 maart

Waar Berlijn

Voorwaarden min. 9 partners

 Prijs € 2.288 excl. btw per persoon voor 3 dagen

BusMail Group Convention   
Augsburg, Mönchengladbach, Leipzig en Hannover: in 2022 houdt de BusMail Group 
Convention halt in 4 Duitse steden om de sector van de groepsreizen een stimulans te 
geven. Een nieuw format waardoor vergaderingen tussen partners nog vlotter, efficiënter 
en persoonlijker zullen verlopen.  

Doelgroep autocarbedrijven, organisatoren van groepsreizen

Wanneer & Waar

22 februari  (Augsbourg) 
23 maart (Mönchengladbach) 
26 april (Leipzig) 
04 mei (Hannover)

Voorwaarden

max. 3 partners per workshop 
De workshop in Mönchengladbach wordt niet aangeboden aan hotel-
houders en DMC’s gezien de nabijheid van de bestemming (excursie- 
en geen verblijfstoerisme). 

 Prijs
€ 750 excl. btw per persoon per workshop (deze prijs omvat het verblijf 
+ ontbijt, alsook de koffiepauze en een maaltijd voor en na elke work-
shop) 

RDA Group Travel Expo  
visit.brussels zal in 2022 niet deelnemen aan de RDA beurs daar de data deels samenval-
len met die van IMEX in Frankfurt (26-28 april). 
Wij bieden jullie echter een alternatief aan, een reeks workshops in 4 verschillende Duitse 
steden!   

2. Leisure-acties

| Acties | Duitsland  | 2. Leisure-acties

Duitsland  
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1. MICE-acties

BTMF (Business Traveller & Mice Fair)  
De vakmensen inzake MICE, de sector van de business travellers en de corporate sector 
laten zich informeren en inspireren door het aanbod van de bestemmingen, de congresbu-
reaus, de luchtvaartmaatschappijen, de luchthavens, de hotels, de conferentie/vergader-
zalen, de evenementenbureaus, de autoverhuurkantoren en hun getrouwheidsprogram-
ma’s. Een unieke mix van dienstverleners onder één dak. Afgezien van de beurs zullen 
interessante sprekers uit de sector van MICE en zakenreizen ook hun licht laten schijnen 
op de huidige stand van zaken en de nieuwste trends. 

Doelgroep vakmensen inzake MICE, business travel en corporate

Wanneer september

Waar te bevestigen

Voorwaarden max. 5 partners

 Prijs € 850 excl. btw per persoon

Brussels on the road «The secret edition»   
Roadshow doorheen de belangrijkste Nederlandse steden bestemd voor mice en leisure 
prospects, een ervaring ‘made in Brussels’ in een uitzonderlijk kader. Kwalitatieve selectie 
van vakmensen inzake mice en leisure in elk van de bezochte steden. Brussel bezoekt de 
reisplanners en de gekwalificeerde mice-organisatoren in hun eigen stad.  

Doelgroep
Mice & leisure samen! 
10 tot 20 reisagentschappen, touroperators, agentschappen en corpo-
rate meeting planners 

Wanneer te bevestigen 

Waar verschillende steden in Nederland

Voorwaarden max. 5 partners per stad

 Prijs € 500 excl. btw per persoon per stad

| Acties | Nederland | 1. MICE-acties | 2. Leisure-acties

Nederland 

Vakantiebeurs Vakdag 
B2B-workshop en netwerken tijdens de vakantiebeurs in Utrecht. 

Doelgroep reisagentschappen, touroperators, autocarbedrijven

Wanneer 12 januari

Waar Utrecht

Voorwaarden max. 2 partners (gedeelde ruimte met visit.brussels) 

 Prijs € 850 excl. btw per persoon

Actie autocarbedrijven
Online actie gericht tot Nederlandse autocarbedrijven met onder meer presentaties over 
de bestemming en speeddating-sessies met de Brusselse partners. 

Doelgroep autocarbedrijven

Wanneer half januari

Waar online

Voorwaarden min. 10 partners

 Prijs gratis

2. Leisure-acties 
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1. MICE-acties

C-Vent Connect Europe  
C-vent Connect Europe is een Europese conferentie voor evenemententechnologie. 
De conferentie bestaat uit educatieve sessies, plenaire sessies en netwerkmomenten met 
meetings, events en hospitality professionals.  

Doelgroep meeting planners

Wanneer oktober

Waar Londen

Voorwaarden max. 4 partners

 Prijs € 650 excl. btw per persoon

Brussels on the road «The secret edition»   
Roadshow doorheen de belangrijkste Britse steden bestemd voor mice en leisure prospects, 
een ervaring ‘made in Brussels’ in een uitzonderlijk kader. Kwalitatieve selectie van vakmensen 
inzake mice en leisure in elk van de bezochte steden. Brussel bezoekt de reisplanners en de 
gekwalificeerde mice-organisatoren in hun eigen stad.  

Doelgroep
mice en leisure samen! 
10 tot 20 reisagentschappen, touroperators, agentschappen en corpo-
rate meeting planners 

Wanneer te bevestigen

Waar verschillende steden in het Verenigd Koninkrijk

Voorwaarden max. 5 partners per stad

 Prijs € 500 excl. btw per persoon per stad

| Acties | Nederland | 1. MICE-acties | 2. Leisure-acties

Verenigd Koninkrijk 

WTM (World Travel Market) 
WTM is de voornaamste B2B-beurs voor vrijetijdstoerisme, die vraag en aanbod in alle 
reissectoren bij elkaar brengt. Het gaat om een mondiale beurs die zich vooral toespitst op 
de Engelstalige markten (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Gemenebest). 

Doelgroep reisagentschappen, touroperators, OTA, autocarbedrijven

Wanneer begin november

Waar Londen

Voorwaarden max. 14 partners

 Prijs € 1.943 excl. btw per persoon

2. Leisure-acties
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1. MICE-acties 

M&I Europe Spring 
Bekende activiteit van de hotelsector, waarbij speeddating-sessies en netwerksessies 
4 dagen lang gecombineerd worden. In de voormiddag, vooraf vastgelegde face-to-face-
afspraken (agenda van 40 gegarandeerde afspraken) en in de namiddag ‘incentive-acti-
viteiten’ om de banden met de aanwezige kopers te versterken. 

Doelgroep organisatoren van evenementen in Europa

Wanneer 8-11 mei

Waar Sevilla

Voorwaarden

visit.brussels zal 3 tafels reserveren, dat betekent dat 5 partners kun-
nen deelnemen. Je dient hierbij te noteren dat je per tafel een duo zal 
vormen en dat je voor de duur van de workshop een gemeenschappe-
lijke klantenagenda hebt. De partners die zich inschrijven gaan dan 
ook akkoord om samen te werken met hun collega’s. Mocht de vraag te 
groot zijn, gaan we over tot een beurtrol.  

 Prijs € 2.750 excl. btw per persoon

IBTM World  
IBTM World is een van de belangrijkste beurzen voor de sector meetings in Europa. De 
doelmarkten zijn internationale vennootschappen, agentschappen en verenigingen. visit.
brussels voorziet op de stand meerdere presentaties over de bestemming voor de hosted 
buyers groepen.  

Doelgroep internationale organisatoren van bedrijfsevenementen, agentschappen 
en organisaties

Wanneer 30 november  – 2 december

Waar Barcelona

Voorwaarden max. 16 partners

 Prijs  € 2.450 excl. btw per persoon

Brussels on the road «The secret edition»   
Roadshow doorheen de belangrijkste Spaanse steden bestemd voor mice en leisure pros-
pects, een ervaring ‘made in Brussels’ in een uitzonderlijk kader. Kwalitatieve selectie van 
vakmensen inzake mice en leisure in elk van de bezochte steden. Brussel bezoekt de reis-
planners en de gekwalificeerde mice-organisatoren in hun eigen stad. 

Doelgroep
Mice & leisure samen! 
10 tot 20 reisagentschappen, touroperators, agentschappen en corpo-
rate meeting planners  

Wanneer te bevestigen

Waar verschillende steden in Spanje

Voorwaarden max. 5 partners per stad 

 Prijs € 500 excl. btw per persoon per stad 

| Acties | Spanje | 1. MICE-acties | 2. Leisure-acties

Spanje  

FITUR (Feria Internacional de Turismo)  
De grote toeristische beurs die 150.000 bezoekers verwelkomt. De eerste drie dagen zijn 
uitsluitend voorbehouden voor vakmensen. 50% van de vakmensen is afkomstig uit Euro-
pa en een groot deel uit Spanje en Latijns-Amerika.  

Doelgroep reisagentschappen, touroperators, OTA, concessiehouders

Wanneer 19-23 januari

Waar Madrid  

Voorwaarden max. 12 Brusselse partners

 Prijs € 1.115 excl. btw per persoon voor 3 dagen

2. Leisure-acties
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1. MICE-acties 

Brussels on the road «The secret edition»  
Roadshow doorheen de belangrijkste Italiaanse steden bestemd voor mice en leisure 
prospects, een ervaring ‘made in Brussels’ in een uitzonderlijk kader. Kwalitatieve selectie 
van vakmensen inzake mice en leisure in elk van de bezochte steden. Brussel bezoekt de 
reisplanners en de gekwalificeerde mice-organisatoren in hun eigen stad. 

Doelgroep
Mice & leisure samen!  
 10 tot 20 reisagentschappen, touroperators, agentschappen en corpo-
rate meeting planners 

Wanneer te bevestigen

Waar verschillende steden in Italië

Voorwaarden max. 5 partners per stad

 Prijs € 500 excl. btw per persoon per stad

| Acties | Italië  | 1. MICE-acties | 2. Leisure-acties

Italïe 

TTG Travel Experience   
Deze beurs, uitsluitend voor B2B, is een niet te missen evenement voor de vakmensen uit 
de toeristische sector op de Italiaanse markt.  

Doelgroep grootste Italiaanse reisagentschappen en touroperators

Wanneer 12-14 oktober (te bevestigen) 

Waar Rimini   

Voorwaarden max. 3 partners

 Prijs € 1.250 excl. btw per persoon

2. Leisure-acties
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1. MICE-acties 

Successful Meeting University (SMU) International 
Workshop met een twintigtal vergaderingen, vooraf vastgelegde afspraken en netwerkmo-
menten. De deelnemers worden nauwgezet geselecteerd om allerlei soorten evenementen 
buiten de Verenigde Staten te organiseren. 

Doelgroep meeting planners

Wanneer 14-16 maart

Waar New York

Voorwaarden max. 1 partner

 Prijs € 2.500 excl. btw per persoon

C-Vent Connect 
C-vent Connect is een tweedaagse conferentie, bedoeld om de gebruikers of toekomstige 
gebruikers van C-vent bijeen te brengen ter kennismaking met de tool, om hun de nieuw-
ste functies ervan voor te stellen en het gesprek op gang te brengen over de praktijken en 
grote trends in de sector MC&IT. De conferentie bestaat uit informatieve sessies, plenaire 
sessies en netwerkmomenten. visit.brussels zal aanwezig zijn met een stand, te delen met 
een partner.   

Doelgroep dienstverleners (CVB, DMO, hotelhouders …) en Amerikaanse meeting 
planners

Wanneer 11-14 april

Waar Las Vegas (+ virtual)

Voorwaarden max. 1 partner

 Prijs € 4000 excl. btw per persoon 

IMEX America 
IMEX America is de Amerikaanse tegenhanger van de beurs IMEX Frankfurt en staat bij 
de hele sector bekend als de meeting-beurs waar je op het Noord-Amerikaanse continent 
niet omheen kan. De doelmarkten zijn internationale vennootschappen, agentschappen, 
organisaties en AMC’s. Deze beurs biedt tal van kansen voor exposanten die op interna-
tionaal niveau zaken willen doen. Het is een ideale beurs om kopers uit Noord-Amerika en 
van de hele wereld te ontmoeten.  

Doelgroep internationale organisaties en AMC’s, agentschappen en corporate 
meeting planners 

Wanneer 25-27 oktober

Waar Las Vegas

Voorwaarden max. 8 partners

 Prijs € 3.820 excl. btw per persoon

Sales mission  
Afspraken rond het thema ‘citywide congresses’, gedurende drie tot vijf dagen, met een 
twintigtal organisaties en Associations Management Companies (AMC). De focus (center 
of excellence) zal afhangen van de geprospecteerde steden. 

Doelgroep organisaties (congres met meer dan 500 deelnemers)

Wanneer te bevestigen

Waar te bevestigen

Voorwaarden max. 2 partners (venue en/of groot mice-hotel)

 Prijs € 1.250 excl. btw per persoon

| Acties | USA | 1. MICE-acties |

USA 
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Brussels Days - Expo Dubai 2020  
Elk jaar neemt visit.brussels deel aan de Brussels Days, in samenspraak met het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, hub.brussels en Brussels International. Het doel van de Brussels 
Days is het Gewest op een proactieve manier op de internationale kaart zetten, de eco-
nomische dynamiek ervan versterken en de knowhow, de creativiteit, de culturele diver-
siteit, de gastronomie en uiteraard het toeristisch potentieel van het Gewest in de kijker 
plaatsen. Een uitstekende manier voor de partners om hun aanwezigheid en hun interac-
ties met bepaalde markten te versterken.  

Doelgroep reisagentschappen en niche-touroperators  
(voor de visit.brussels acties)

Wanneer 31 januari  – 05 februari

Waar Dubai

 Prijs € 1.000 excl. btw per persoon

Arabian Travel Market (ATM) 
ATM is de belangrijkste toerismebeurs in de Golfregio, al 25 jaar een zekere waarde. Er zijn 
meer dan 2.500 exposanten uit 87 landen aanwezig. ATM stelt een hosted buyer program-
ma, seminaries en netwerkmomenten voor. Voor het vastleggen van afspraken plant visit.
brussels ondersteuning door een consulent die de markt uitstekend kent. 

Doelgroep reisagentschappen, touroperators, concessiehouders

Wanneer 16-19 mei

Waar Dubai

Voorwaarden max. 5 partners

 Prijs € 3.060  excl. btw per persoon

| Acties | Verenigde Arabische Emiraten |

Verenigde Arabische Emiraten 
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Borsa Turismo Lisboa (BTL) 
visit.brussels zal als bezoeker deelnemen aan de beurs BTL om klanten gevestigd in de 
BRIC-landen te prospecteren.  

Doelgroep reisagentschappen, touroperators van de BRIC-landen

Wanneer 16-20 maart

Waar Lissabon

Voorwaarden
actie zonder partners 
(aarzel niet om contact op te nemen met Pieter Callebaut  
p.callebaut@visit.brussels voor meer informatie) 

Sales mission Rusland 
Intensief vijfdaags programma in meerdere Russische steden met overdag B2B-afspraken 
en ‘s avonds netwerkmomenten in een gemoedelijk kader. Dit is een actieve prospectie 
bij een kwalitatieve selectie van reisagentschappen en niche-touroperators aan wie visit.
brussels en zijn partners hun producten/diensten zullen voorstellen. 

Doelgroep reisagentschappen en niche-touroperators

Wanneer te bevestigen

Waar Moskou (te bevestigen)

Voorwaarden max. 5 partners

 Prijs € 500 excl. btw per persoon

Sales mission Brazilië  
Intensief vijfdaags programma in meerdere Braziliaanse steden met overdag B2B-afspra-
ken en ‘s avonds netwerkmomenten in een gemoedelijk kader. Dit is een actieve prospectie 
bij een kwalitatieve selectie van reisagentschappen en niche-touroperators aan wie visit.
brussels en zijn partners hun producten/diensten zullen voorstellen.  

Doelgroep reisagentschappen en niche-touroperators

Wanneer te bevestigen

Waar Rio en Sao Paulo 

Voorwaarden max. 5 partners

 Prijs € 500 excl. btw per persoon

Sales mission India 
Intensief vijfdaags programma in meerdere Indische steden met overdag B2B-afspraken 
en ‘s avonds netwerkmomenten in een gemoedelijk kader. Dit is een actieve prospectie 
bij een kwalitatieve selectie van reisagentschappen en niche-touroperators aan wie visit.
brussels en zijn partners hun producten/diensten zullen voorstellen. 

Doelgroep reisagentschappen en niche-touroperators

Wanneer te bevestigen  

Waar Delhi en Bombay  

Voorwaarden max. 5 partners

 Prijs € 500 excl. btw per persoon

| Acties | Marchés BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) 

BRIC-markten (Brazilië, Rusland, India en China)

mailto:p.callebaut%40visit.brussels?subject=
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M&I Europe Autumn  
Bekende activiteit van de hotelsector, waarbij speeddating-sessies en netwerksessies 
4 dagen lang gecombineerd worden. In de voormiddag, vooraf vastgelegde face-to-face-
afspraken (agenda van 40 gegarandeerde afspraken) en in de namiddag ‘incentive-acti-
viteiten’ om de banden met de aanwezige kopers te versterken. 

Doelgroep organisatoren van evenementen in Europa

Wanneer 31 augustus  – 03 september

Waar Porto

Voorwaarden

visit.brussels zal 3 tafels reserveren, dat betekent dat 5 partners kun-
nen deelnemen. Je dient hierbij te noteren dat je per tafel een duo zal 
vormen en dat  je voor de duur van de workshop een gemeenschappeli-
jke klantenagenda hebt. De partners  die zich inschrijven gaan dan ook 
akkoord om samen te werken met hun collega’s. Mocht de vraag te groot 
zijn, gaan we over tot een beurtrol.

 Prijs € 2.750 excl. btw per persoon

The meetings Space - Autumn   
Dit evenement combineert drie dagen lang workshopsessies en netwerksessies. De orga-
nisatie verzekert dat 95% van de deelnemers bij iedere editie nieuw zijn. 70 tot 80 organi-
satoren van evenementen, agentschappen en belangrijke ondernemingen uit het Verenigd 
Koninkrijk (50-60%) en Duitsland (15-20%) nemen deel aan elk forum. Mogelijk 20 vooraf 
vastgelegde afspraken per partner. 

Doelgroep agentschappen en corporate meeting planners

Wanneer september

Waar te bevestigen 

Voorwaarden max. 3 partners

 Prijs € 2.850 excl. btw per persoon

The meetings Space - Spring  
Dit evenement combineert drie dagen lang workshopsessies en netwerksessies. De orga-
nisatie verzekert dat 95% van de deelnemers bij iedere editie nieuw zijn. 70 tot 80 organi-
satoren van evenementen, agentschappen en belangrijke ondernemingen uit het Verenigd 
Koninkrijk (50-60%) en Duitsland (15-20%) nemen deel aan elk forum. Mogelijk 20 vooraf 
vastgelegde afspraken per partner.

Doelgroep agentschappen en corporate meeting planners

Wanneer maart

Waar te bevestigen

Voorwaarden max. 3 partners

 Prijs € 2.850 excl. btw per persoon

Fam Trip en site visits georganiseerd door de partners:  
goed om te weten   
visit.brussels biedt ook zijn steun bij het organiseren van je Fam Trips op onze prioritaire 
markten (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Nederland en de Vere-
nigde Staten). Naargelang de interesse voor de vraag kan visit.brussels ook enkele acti-
viteiten organiseren (uitgezonderd transportkosten). Neem contact met ons op voor meer 
informatie over de voorwaarden! 

| Acties | Andere |

Andere  



III.

HANDELSMISSIES,  
PRINSELIJKE MISSIES EN STAATSBEZOEKEN



| Handelsmissies, prinselijke missies en staatsbezoeken |
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Er worden regelmatig officiële missies georganiseerd om ons land in het 
buitenland te promoten. Nadat de bestemmingen werden vastgelegd die 
een echt economisch en commercieel belang hebben voor de partners van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan een vertegenwoordiger van visit.
brussels gevraagd worden om mee te werken aan de uitvoering van deze 
missies. In dat geval krijg ook jij de kans om hieraan deel te nemen!  

VOOR 2022 ZIJN ER MOMENTEEL DRIE BEZOEKEN GEPLAND

6 - 10 maart 2022

Prinselijke  
missie VK

datum te bepalen

Mission  
princière USA

v

datum te bepalen

Handelsmissie  
Japan

Doelstellingen 
voor de partners  
  Brussel promoten als de ideale 

bestemming voor zakenreizen.  

  Nieuwe markten verkennen 
en veroveren en zo de weg 
vrijmaken naar nieuwe 
zakelijke opportuniteiten.  

 

Informatie wordt geleidelijk bekendgemaakt vanaf december 2021.



IV.
TARIEVEN EN  

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Acties zonder partners: je wordt vertegenwoordigd! 
Het hele jaar door organiseren wij ook een hele reeks acties zonder partners. 
Indien je interesse hebt in een specifieke markt of actie, neem dan contact 
met ons op! We gaan graag op zoek naar de beste manier om je een rol te 
laten spelen in deze activiteiten. 

Verscheidenheid van de partners tijdens deze 
diverse acties 
Om acties aan te bieden die inspelen op de beoogde doelgroepen, behoudt 
visit.brussels zich het recht voor om de partners van bepaalde evenementen 
uit te kiezen. Deze keuze zal objectief en transparant verlopen, op basis van 
de volgende criteria: interesses van de doelgroepen die aan het evenement 
deelnemen, thema van het evenement, kennis en kennis van de taal van de 
markt en verscheidenheid van de partners die zich kandidaat stellen om aan 
deze evenementen deel te nemen. 

Informatie COVID-19 
Indien bepaalde evenementen niet kunnen doorgaan vanwege de gezond-
heidssituatie, indien ze worden uitgesteld of georganiseerd in een andere 
vorm (als ze bijvoorbeeld virtueel of hybride worden), dan zullen wij onmid-
dellijk contact opnemen met de partners die reeds betrokken zijn bij deze 
acties en zoeken naar de beste oplossingen binnen de grenzen van de mo-
gelijkheden geboden door de organisatoren van deze evenementen. 
Gelieve op te merken dat de tarieven echter achteraf geval per geval herzien 
zouden kunnen worden naargelang van het prijsbeleid van de organisatoren 
van de evenementen in kwestie, van de gezondheidssituatie (bv.: behoefte 
aan een grotere oppervlakte, bijkomende voorzieningen, beperkingen van 
de oppervlakte, op basis van het aantal partners ...). 
De algemene verkoopvoorwaarden (reglement van de vakbeurzen, van de 
workshops, van de roadshows en van de activiteiten van visit.brussels) wor-
den online geplaatst, samen met de inschrijvingsformulieren. 
Deze algemene voorwaarden en de inschrijvingsformulieren bevatten de 
beschrijvingen van de diverse deelnemingsformules (formules over de 
stands op de beurzen en tijdens de workshops en de andere activiteiten), 
de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden, de deelnemings- en annule-
ringsvoorwaarden en een hele reeks maatregelen inzake aansprakelijkheid 
en verzekering.
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V.
CONTACT EN TEAM

EEN BIJGEWERKTE VERSIE VAN  
DIT COMMERCIEEL ACTIEPLAN 2022 AANVRAGEN  
Er wordt elke maand een update geplaatst op de website van visit.brussels met 
een overzicht van de lopende acties en de eventuele wijzigingen.

Partners die meer willen weten of hun deelname aan de 
acties willen bevestigen, kunnen terecht bij één enkel 
aanspreekpunt: eventsb2b@visit.brussels

Centraal aanspreekpunt  

 MICE EN LEISURE-ACTIES
Inschrijvingsformulier beschikbaar vanaf 20 september 2022.

mailto:eventsb2b%40visit.brussels%20?subject=
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Achter deze lijst van sales acties staat een 
bekwaam team dat enorm gemotiveerd 
is om van uw deelname een succes te 
maken! Onze rol bestaat er niet alleen uit 
om uw deelname aan deze acties te opti-
maliseren door u te helpen uw doelgroe-
pen te bereiken en zodoende contracten 
af te sluiten. Wij beloven u alvast buiten-
gewone acties en een geweldige ervaring. 

Allemaal samen voor Brussel! Dit zijn de leden van 
onze teams die bijdragen aan het succes van uw 
internationale ontwikkeling. 

Maak kennis met ons team

Verantwoordelijk voor de prospectie  
binnen de leisure sector

Pieter Callebaut Dorian Numbi

Verantwoordelijk voor de prospectie binnen  
de MICE-sector en de internationale verenigingen

Edoardo Guglielmino Thierry van Eyll

Vertegenwoordigers verantwoordelijk voor de MICE & leisure prospectie  
in onze Europese prioritaire landen

Ursula Jone Gandini Hans Kremer Laetitia Leroy Hélène VisserNuria Lopez

(IT) (D) (FR) (SP) (NL)

Verantwoordelijk voor MICE- en vrijetijdsprospectie 
vanuit het VK, de VS en de BRIC-landen
Om doelgroepen te kwalificeren vanuit het VK, de VS en de BRIC-lan-
den, wordt visit.brussels ook ondersteund door een netwerk van gespe-
cialiseerde externe consultants. Afhankelijk van de kenmerken van elke 
markt geven de consultants voorrang aan het aspect MICE of leisure, of 
aan beide: In de BRIC-landen is het leisure segment meer representatief 
voor Brussel, terwijl in de VS MICE het meest wordt geprospecteerd en 
in het VK beide sectoren.    

Internationale 
ontwikkeling

Virginie Lurkin
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Verantwoordelijk voor de organisatie van deze evenementen 

Manon Boetman Benoît Clicheroux

Pascale Capitaine Stéphanie Marot 

Jessica Lukyamuzi 

John Catteau Anne Reynens 

Didier CrepinAnousjka Schmidt 

Julie Van Muysewinkel

Esham Alouad, Cédric Cerfontaine, Véronique Hernalsteens, Olivier Vander Wielen, Ludwig Vanderstraeten

Maak kennis met ons team


