Belgen zetten graag een stapje in de wereld. En citytrips blijven daarbij een
geliefkoosde format. Uit het marktonderzoek dat laatstejaarsstudenten
Cross Media Management van KdG uitvoerden, blijkt dat dat niet altijd een
buitenlandse bestemming hoeft te zijn. De Vlaming is evengoed geïnteresseerd
in de Belgische steden. En ook buitenlanders blijken positief verrast te zijn bij
een bezoek. Genoeg redenen dus om als Belgische grootstad volop in te zetten
op toerisme.
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