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Interactieve webinar over Dubai Expo 2020 voor de Nederlandse & Belgische reisagenten

was een groot succes.

Op maandag 12 april jl. heeft Jan Tourism Consultancy in samenwerking met Orient Tours,

Expo2020, DutchinDubai en Emaar hotels een webinar georganiseerd die door meer dan 90

reisagenten uit Nederland en België is bekeken. Alle aspecten voor het organiseren van

incentives, maar ook voor individuele reizen. Ook kreeg men een blik achter de schermen op

het kantoor van Orient Tours, alsmede een rechtstreeks verbinding naar the Address hotel

en Rove Hotels. Mark Grossfield van het officiële Expo bureau alsmede de heer Niels

Bouwman en mw Cristina Ordinas gaven een presentatie over het Nederlands en Spaans

paviljoen op de Expo 2020 in Dubai.

Het Nederlands paviljoen is zeer onderscheidend. Met een paviljoen dat geen gebouw is

maar een eigen biotoop en waarin circulair centraal staat, neemt Nederland op

onderscheidende wijze deel aan de Dubai EXPO 2020. Een paviljoen als circulair

klimaatsysteem zorgt voor een unieke belevenis waarmee de zintuigen van zowel de

dagjesmensen als de zakelijke bezoekers worden geprikkeld.

Alle mogelijkheden en weetjes dat nodig is om klanten te enthousiasmeren om naar de Expo

2020 in oktober af te reizen kwamen aan bod.

Tevens kreeg men een live verbinding met the Address Boulevard hotel met een heerlijk

uitzicht op de Burj Khalifa. The Address hotels (Emaar group) is een belangrijke hotelpartner

van ons. The Address Boulevard biedt directe en overdekte toegang tot het winkelcentrum

Dubai Mall en het bijbehorende metrostation. Deze accommodatie vormt een ideale plek

voor iedereen die naar Dubai reist voor zakelijke doeleinden of om te winkelen. Er is fraai

uitzicht op de Burj Khalifa en het centrum van de stad, en dat kon iedereen live meemaken.

Er was ook een rechtstreekse verbinding met Rove la Mer. De Rove hotels zijn ook onderdeel

van de Emaar Group. Het is een keten dat zich vooral richt op de Millenials. Populaire



bezienswaardigheden in de buurt van het hotel zijn het strand La Mer, het winkelcentrum

Dubai Mall en de Dubai-fontein.

De webinar was interactief en wilde aan de reisagenten laten zien dat de Expo niet alleen

geschikt is voor de zakelijke reiziger maar zeker ook zeker voor de leisure gast en families.

JAN Tourism Consultancy helpt de reisagent met maatwerk reizen naar de Verenigde

Arabische Emiraten en in het bijzonder Expo 2020. Wij hebben ook jarenlange ervaring in

het wonen en werken in Dubai en kunnen daardoor net even dat verschil maken achter de

schermen.

Orient Tours, de DMC partner van Jan Tourism Consultancy in de Verenigde Arabische

Emiraten is één van de betere DMC’s met meer dan 30 jaar ervaring als lokale partner.

Orient Tours staat bekend om zijn kwalitatief hoogstaand product met gepersonaliseerde,

flexibele en individuele service aan gasten uit de gehele wereld.

Bovendien is Orient Tours onlangs uitgeroepen tot de beste DMC uit de Verenigde Arabische

Emiraten!

De promotie van de Expo 2020 Dubai is nu volledig van start. Orient Tours is aangesteld als

Authorized Ticket Reseller van dit giga evenement.

JAN Tourism Consultancy vertegenwoordigt DMC’s in Nederland en België die vooral zich

richten op maatwerk zowel voor de Leisure, zakelijke als MICE markt.

Wil je alsnog de webinar bekijken of meer informatie ontvangen? Stuur ons een email naar

event@jantourism-consultancy.com.  Ook kunnen wij op aanvraag de presentaties van de

sprekers toesturen.
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