De eerste vakbeurs van het seizoen; Welt der Freizeit
05-09-2019 11:46
Volgende week dinsdag en woensdag gaan we kennis maken met een nieuwe vakbeurs, gericht op de
Nederlandse en Duitse recreatiemarkt. Wat mogen we daar verwachten? 100 exposanten geven de beurs een
kans en vullen de 6000 m2 halruimte met stands en productdemonstraties.
Beursmanager Reinier Kuper wilde deze beurs vooral onderscheidend maken: "We richten ons vooral op
producten die de recreatiemarkt vernieuwen. De wipkip en chalet kennen de bezoekers inmiddels wel. Wij zijn
dan ook blij dat we aanbieders hebben gevonden uit het veld van interactieve spelvormen en creatieve
glampingconcepten. Doordat we een grensbeurs zijn, laten bedrijven uit beide landen (NL / DU), hun expertise
zien. Nederlandse bedrijven kunnen bijvoorbeeld veel leren van het goed ontwikkelde wellness-aanbod in
Duitsland."
Zie ook: Gratis congres - Het leukste dagje uit over de grens

Luxetenten

Yalp MEMO

Bruud - o.a. creatief met beton

Springkussen JB Inflatables

interctief inflatable spel (JB inflatables)

De standhouders maken de beurs
...en dat zijn er inmiddels meer dan 100. Doordat de beurs zeer ruim is opgezet, is er ook volop de mogelijkheid
om producten uit te proberen. Een overzicht van de (product)presentaties die je kunt verwachten:
Een freerun parcours uit FinlandEen zwembad van 12 meter waarin JB inflatables een spetterend assortiment
toont. Met een beperkte investering inspelen op (toenemend) zonnige dagen.Virtual industries laat je de

mogelijkheden van VR gaming zienYalp, trend trendsetter op het gebied van interactieve speeltoestellen, is
aanwezig met een uitgebreid assortiment. Een uitgebreid glamping assortiment; o.a. De Waard en Luxetenten
pakken groot uit. bijzonder is de Sky Lodge van Dare to be Different. Uitproberen van inflatables en spellen is
mogelijk bij meerdere partijen, w.o. Starplay, SKY inflatables en HD Promotions
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=KqiJ9eTQLH8 Lappset toont sportieve outdoor
speeloplossingen https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=8wiX0tq8cSY Exodus Burned speelt
in op de VR trend

Bekijk de volledige lijst met standhouders (inclusief links naar het bedrijf)
Meer informatie en aanmelden: www.weltderfreizeit.de/nl
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