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Messe Düsseldorf en Caravaning Industrie Verband gaan samen 

de toekomst tegemoet 

Vroegtijdige verlenging van de samenwerking / CARAVAN SALON 

blijft minstens tot 2028 in Düsseldorf 

Messe Düsseldorf GmbH en de Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD) 

gaan in de toekomst samen verder en hebben de coöperatie rond 

CARAVAN SALON DÜSSELDORF tot het jaar 2028 vroegtijdig verlengd. 

Dit is bij het begin van het nieuwe jaar door beide partners met een 

handtekening onder een nieuw contract bezegeld.  

Van 1962 tot 1993 vond CARAVAN SALON in Essen plaats. Sinds 1994 

wordt CARAVAN SALON jaarlijks op het beursterrein van Düsseldorf 

georganiseerd en telt tot de weinige grote beurzen, die ook tijdens de 

coronapandemie live hebben plaatsgevonden.  

“De verhuizing van deze beurs in 1993 naar Düsseldorf was een 

toevalstreffer – zowel voor het evenement, als voor ons als uitvoerende 

beursorganisatie. Samen met de CIVD hebben we CARAVAN SALON 

doorontwikkeld en uiteindelijk tot dat gemaakt, wat het tegenwoordig is – ’s 

werelds grootste en belangrijkste beurs voor de caravaning-branche. De 

betrouwbare, constructieve en vruchtbare samenwerking met de vereniging 

is, net als de trouw van veel exposanten aan hun toonaangevende beurs, 

de basis voor dit gezamenlijke succes. Ik ben blij, dat we ook in de toekomst 

dit pad samen verder zullen bewandelen en vormgeven,” zegt Erhard 

Wienkamp, directeur van Messe Düsseldorf.  

“Samenhang, continuïteit en innovatiekracht zijn de kenmerken van de 

caravaning-branche en de uitgangspunten van onze vereniging. Daarom 

zijn we heel blij, dat we met de beursorganisator uit Düsseldorf sinds meer 

dan 30 jaar een sterke partner aan onze zijde hebben, die deze waarden 

en het enthousiasme voor deze vakantievorm met ons deelt. Dankzij deze 

betrouwbare samenwerking, heeft CARAVAN SALON zich als de baken 

van onze branche geëtaleerd en is niet meer uit het caravaning-jaar weg te 

denken. Daarbij hebben alle betrokkenen niet achteruit geleund op het 

succes van het verleden, maar ervoor gekozen het beursconcept steeds 

verder te ontwikkelen en optimaliseren. Deze succesformule zullen we ook 

in de toekomst gezamenlijk blijven volgen,” verklaart Daniel Onggowinarso, 

directeur van de Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD).  
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De 62ste editie van CARAVAN SALON Düsseldorf vindt van 26 augustus tot 

en met 3 september (preview day: 25 augustus) 2023 plaats. 

Actuele informatie en noviteiten zijn op het internet te vinden op 

www.caravan-salon.com en onder www.caravaning-info.de. 
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