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VISITBRUSSELS TV 
 

Een nieuw middel om het toeristisch aanbod van Brussel in meer dan 6.500 hotelkamers 
voor te stellen 

 
 
Brussel, 4 juli 2012 – VISITBRUSSELS, het regionale Brusselse toerismebureau en Brussels Hotels 
Association (BHA) hebben, in samenwerking met de stad Brussel en het Gewest, een toeristisch 
televisiekanaal ontworpen, dat wordt getoond in hotelkamers en jeugdherbergen in de hoofdstad. 
Een nieuw middel om bezoekers te tonen wat Brussel allemaal te bieden heeft. Dit medium heeft 
overigens de steun van Toerisme Vlaanderen via het “Impulsfonds kunststeden-Brussel”. 
 
 
De toeristische dienst VISITBRUSSELS en Brussels Hotels Association hebben een televisiekanaal voor 
toeristische promotie op poten gezet, te ontvangen in meer dan 6.500 hotelkamers in Brussel. De 
bedoeling is om Brussel als bestemming op te waarderen zodat de mensen blijven terugkomen naar 
onze hoofdstad.  
 
“We hadden al langer het idee om mensen rechtstreeks in hun hotelkamer bloot te stellen aan ons 
toerisme. Het televisiemedium biedt de mogelijkheid een aantrekkelijke presentatie te geven van ons 
toeristisch aanbod. Dat medium is de dag van vandaag een aanvulling op de brochures die 
VISITBRUSSELS in de onthaalbureaus tentoonstelt” legt Philippe Close, Schepen van Toerisme in 
Brussel en initiatiefnemer van het project, uit.  
 
“Brussel ontvangt jaarlijks meer dan 3 miljoen toeristen in haar hotels. Studies hebben aangetoond 
dat hotelgasten gemiddeld 2,5 uur per dag naar tv kijken. Zakenmensen en congresgangers zijn één 
van de doelgroepen; het is een middel om hen bewust te maken van het onderdeel ‘vrije tijd’ in onze 
stad en om hen zo aan te moedigen terug te komen en de hoofdstad vanuit een andere hoek te 
ontdekken” benadrukt Rodolphe Van Weyenbergh, Secretaris-generaal van BHA.    
 
Het tv-kanaal wordt ook uitgezonden in alle toeristische onthaalbureaus van VISITBRUSSELS. 
 
Het doel van VISITBRUSSELS TV is om de huidige toeristen in Brussel een beeld te geven van 

- Het dynamisme van Brussel 
- Het traditionele toeristische aanbod (art nouveau, erfgoed, musea) 
- Het toeristisch aanbod van het moment (evenementen) 
- De producten van VISITBRUSSELS die te koop zijn in de onthaalbureaus 

 
 
“Wij willen een kwalitatieve ontvangst geven aan toeristen die in hun hotelkamer aankomen. We 
willen hen welkom heten, maar ook hun nieuwsgierigheid opwekken door de verschillende troeven en 
bezienswaardigheden van Brussel voor te stellen”  voegt Alain Hutchinson, voorzitter van 
VISITBRUSSELS, toe.    
 



 
 
Er verschijnt een mozaiëkbeeld. VISITBRUSSELS TV is het eerste kanaal (standaard) wanneer de gast 
de tv aanzet in zijn hotelkamer.  
 
Het hoofdscherm stelt korte promotiefilmpjes van Brussel voor, die in een lus worden uitgezonden 
om voor dynamiek te zorgen en om de verschillende toeristische onderwerpen voor te stellen 
(evenementen, art nouveau, erfgoed, Magritte,…)  
 
De promotiefilmpjes van Brussel worden onderbroken door reclame over de producten van 
VISITBRUSSELS of door algemene reclame.  
Ook naast het hoofdscherm verschijnen boodschappen (weerbericht, cultuuragenda, agenda van 
meetings en congressen die in de hoofdstad aan de gang zijn). 
 
Er zal meer specifiek ook een Brussel Youth TV opgericht worden (onderdeel van Brussels TV, gericht 
op jongeren), die zal worden uitgezonden in de jeugdherbergen.  
 
 
Lijst van deelnemende hotels (aantal kamers) 
 
Aloft Brussels Schuman (147) 
Amigo Hotel (174) 
Château du Lac (121) 
Four Points Hotel Brussels (128) 
Hotel BLOOM! (305) 
Ibis Brussels Airport (98) 
Ibis Brussels Off Grand-Place (184) 
Le Châtelain Hotel (107) 
Martin's Central Park (100) 
Mercure Brussels Centre Louise (201) 
Le Méridien (224) 
Plaza Brussels Hotel (190) 
Radisson Blu Royal Hotel (281) 
Sheraton Brussels Airport Hotel & Conference Center (294) 
Sheraton Brussels Hotel (533) 
Stanhope Hotel (108) 
Villa Royal Hotel (45) 
Hotel Queen Anne (60) 
Van Belle Hotel (110) 
Pantone Hotel (59) 
Etap Hotel Brussels Airport (187) 
Radisson BLU EU (149) 
Progress Hotel (57) 
Park Inn Brussels Midi (142) 
Dolce La Hulpe (264) 
Brussels Welcome Hotel (17) 
De Fierlant (40) 
Ibis Sainte-Catherine (236) 
Marriott Courtyard (191) 
Martin’s Genval (13) 
NH Stéphanie (67) 
Silken Berlaymont Brussels (214) 
Adagio Brussels Centre Monnaie (140) 
Hôtel des Colonies (97) 
Hôtel Siru (101) 
Thon City Centre (454) 
 



 
 
Voor een totaal van 6.572 kamers 
 
Lijst van deelnemende jeugdherbergen 
 
Centre Vincent Van Gogh  
Jeugdherberg Jacques Brel  
Jeugdherberg Génération Europe  
Jeugdherberg 3 Fontaines  
Jeugdherberg Sleepwell  
Jeugdherberg Bruegel  
 
 
Lijst van onze onthaalbureaus 
• Grote markt: 2 diensten 
• BIP: 2 diensten 
• Zuidstation 
• Europees Parlement 
• Nationale luchthaven 
• Caravane 
 
Ontdek ons nieuw medium via deze link (demo): 
http://www.idklic.com/VisitBrusselsTV/VisitBrussels.html 
 
 
 
Contact BHA : Rodolphe Van Weyenbergh 0485 48 33 53  email :  rvw@brusselshotelsassociation.be 
 
Contacts presse : Pierre Massart 0475 53 08 07 email : p.massart@visitbrussels.be 
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