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+ 130 exposanten

+ 9.000 bezoekers

Meer weten?
Bel 050-5844468 of mail
events@ndcmediagroep.nl



alle
uithoeken
van de
wereld
onder

ÈÈn dak
Holiday is a state of mind. 
Dat het hartje winter is, maakt niet uit. In het weekend van 5 en 6 
januari 2019 mag er weer volop worden gefantaseerd over nieuwe
vakantiebreaks. De eerste jubileumeditie van Reis&Co is een feit!

De vijfde Reis&Co zit in een ruimer jasje dan de eerdere edities in 
Groningen. Reis&Co beschikt in het eerste weekend van 2019 over 
niet één, maar twee hallen. De capaciteit groeit met ruim 800 m2. 
Desondanks blijft het karakter van het reisevenement intiem. 
Bijzondere verhalen vormen opnieuw de basis voor nieuwe 
avonturen. Soms exotisch of historisch. Vaak ver van het massa-
toerisme, af en toe in een drukbezochte metropool. Maar altijd 
persoonlijk, fris en vol passie.

Reis&Co 2019 is er opnieuw één voor de levensgenieters. 
Met gemiddeld 9.000 bezoekers bewijst het zich al jaren als 
dé inspiratiebron van reislustig Noord-Nederland.

www.reisenco.nl/event
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2015 
Reis! event

Oude Drukfabriek 
Groningen
• 1.600 m2

• 57 exposanten

Het event

Onze eerste reis!

Nieuwe thema,s

Extra hal

Een nieuwe bestemming!

2018 
Reis&Co event

MartiniPlaza 
Groningen
• 3.200 m2

• 111 exposanten

2017 
Reis! event

MartiniPlaza 
Groningen
• 3.000 m2

• 99 exposanten

2016 
Reis! event

Oude Drukfabriek 
Groningen
• 2.000 m2

• 70 exposanten

2019 
Reis&Co event

MartiniPlaza 
Groningen
• 4.000 m2

• verwacht:
   130 exposanten



42%                 58%

Top 5 populaire reizen

www.reisenco.nl/event

facts

2018

Cijfer bezoeker    7,6

Cijfer exposant   8,0

Cijfer voor organisatie  8,0

Gemiddelde leeftijd: 46 jaar

21,6%    Friesland
50,8%   Groningen
21,4%   Drenthe
  6,2%   Elders

30,1% van de bezoekers is 
bereid een vakantie te boeken 
tijdens het evenement.

Gemiddeld gaat de bezoeker
3,8 keer per jaar op vakantie.

Gemiddeld geeft de 
bezoeker €3.280,43 per jaar 
uit aan vakanties*.

*) 1 nacht of meer d’r op uit

1. Rondreis
2. Stedentrip
3. Zonvakantie
4. Verre reis
5. Korte reis

Zo werd Reis&Co beoordeeld:
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Meer weten?
Bel 050-5844468 of mail
events@ndcmediagroep.nl



Reis&Co gaat de hele wereld over. Van het noorder-
licht tot de Zuidpool, van Oostenrijk tot West-Virginia. 
En het blijft dichtbij. In Nederland, of Noord-
Nederland, is immers genoeg te ontdekken. Reis&Co 
vormt hiermee een inspiratiebron voor reizigers en 
vakantiegangers, dagjesmensen en globetrotters, 
singles en familie, jong en minder jong.

Reis&Co is er iedere dag op Reisenco.nl waar het 
reisteam de mooiste bestemmingen, laatste trends 
en leukste hotspots deelt. De reisjournalisten weten 
wat er in de wereld speelt en bewaren deze informatie 

niet alleen voor het web. Reis&Co is ook een printeditie 
in de dagbladen van NDC mediagroep. Eén keer per 
jaar pakt het merk het grote podium in de Groninger 
MartiniPlaza. Het evenement in het eerste weekend 
van januari bewijst zich al vier edities als de drukste 
vakantiewinkel van het Noorden.

Reis&Co is onderdeel van NDC mediagroep, 
het grootste mediamarketingbedrijf van Noord-
Nederland. Het merk wil dé informatie- en 
inspiratiebron voor de reizende Noorderling zijn.

Informatie- en inspiratiebron voor de reizende Noorderling

www.reisenco.nl/event

reis
mee de
wereld
over
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De ongerepte natuur van IJsland versus de open horizon 
van de Wadden. De culturele diversiteit van Cuba als 
tegenpool van een zonovergoten strandvakantie zonder 
verdere poespas. Reis&Co legt de wereld aan de voeten 
van duizenden reisgrage bezoekers. 

Het evenement haalt de wereld op 5 en 6 januari naar 
Groningen én speelt vijf (nieuwe) thema’s extra in de kijker:

Off the beaten track | Op cruise | Christelijk Vakantieplein | 
Reis Noord | Bij de buren: Duitsland | 

Meer weten?
Bel 050-5844468 of mail
events@ndcmediagroep.nl

Off the beaten track
Op naar ongerepte, authentieke 
plekken met volop cultuur en historie! 
Bij Off the beaten track wijken 
bezoekers letterlijk af van de 
gebaande paden en gaan mee met het 
ritme van het land. Off the beaten 
track bestaat uit een smeltkroes van 
specialisten met uitgebreid reisadvies 
over alle uithoeken van Afrika, Azie, 
het Midden-Oosten, Europa, Noord-
Amerika, noem maar op. Reis&Co laat 
hiermee haar liefde zien voor klein-
schalig toerisme met respect voor de 
lokale cultuur, gebruiken en tradities.

Powered by: VvKR

Off the beaten track
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Op cruise
Cruisereizen voor 65-plussers? 
Not anymore! De cruise is hard 
bezig om het oubollige, dure imago 
van zich af te schudden. Sterker 
nog: millennials ontdekken massaal 
de lusten van cruisevakanties.
Of je nu solo reist, als koppel of in 
een groep, voor iedereen is er een 
geschikte cruise. Ze zijn er zelfs
in twee- of driedaagse varianten en 
worden meer en meer getypeerd 
als belevenisreizen. Dát verklaart 
meteen het succes van cruisereizen. 
Reis&Co geeft de cruise een podium 
tijdens haar jubileumeditie.

Christelijk
Vakantieplein
Niche toerisme is hard op weg om 
het nieuwe mainstream te worden. 
Het christelijk vakantiedomein
is zo’n niche met een specifieke 
doelgroep en dito activiteiten. 
Het Christelijk Vakantieplein van
Reis&Co is een verrassende 
samensmelting van de leukste 
adresjes. Puur met passie en ruimte 
voor verdieping en ontmoeting.

Off the beaten track

vijf
uitgelichte
thema's

>>>



Reis Noord
Onthaasten en uitwaaien op de 
Wadden, kilometers maken op de 
Drentse hei, een ‘bakkie doen’  bij
de hangende keukens, varen over 
de Friese meren en ga zo maar door. 
Noord-Nederland heeft oneindig 
veel moois in huis. Reis Noord heeft 
de uitdaging aangegrepen om al 
deze spots van Drenthe, Groningen, 
Friesland en het Waddengebied 
samen te brengen. Dit doen ze 
online én voor het eerst live tijdens 
Reis&Co!

Bij de buren:
Duitsland
Duitsland staat al tien jaar met stip 
op 1 in de Nederlandse lijsten met 
populaire vakantiebestemmingen. 
Niet zo gek als je bedenkt dat het 
land bijvoorbeeld 41 vermeldingen 
op de UNESCO Werelderfgoedlijst 
heeft, Berlijn één van de meest 
cultuurrijke steden ter wereld is en 
Hamburg upcoming is. De hoogste 
tijd voor Reis&Co om het populaire 
land te geven wat ‘ie verdient: 
een eigen plein op het evenement. 
Klein Duitsland, maar dan in 
Groningen!

>>>



+ 130 exposanten

+ 9.000 bezoekers

www.reisenco.nl/event

inhoud
versus
beleving

Losse m2 excl. standbouw    €60,-

Pakket XS   €650,-
incl. standbouw, 3x2 meter

Pakket S    €810,-
incl. standbouw, 4x2 meter

Standbouw
- Standwanden, afgewerkt
- Tapijttegels
-  Standverlichting
- Elektra (3Kw)

Pakket M      €975,-
incl. standbouw, 5x2 meter

Pakket L    €1.150,-
incl. standbouw, 4x3 meter

Benieuwd wat er nog meer
 in de pakketten zit?
Check het Reis&Co-prijzenoverzicht!

Altijd een passend (reis)pakket:
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