Persbericht
Neckermann Belgium zet activiteiten verder, Wamos Group bod
aanvaard
Gent, België - Madrid, Spanje 10 oktober 2019
De curators en Wamos Group, een Europese toerisme-organisatie, hebben samen een overeenkomst
gevonden die de continuïteit van Neckermann Retail, een reisdistributiegroep in België, mogelijk
maakt.
Dankzij deze overeenkomst zal Wamos Group 62 Neckermann reisbureaus over heel België, de
cruises, zakelijke incentives en de afdeling corporate media, die samen bijna 200 mensen
vertegenwoordigen, en het huidige management van de groep overnemen.
Neckermann reisbureaus en de website neckermann.be zullen in de week van 14 oktober 2019 weer
heropenen en klanten bedienen met pakketvakanties, hotels, vliegtickets, citytrips.
“Dat er bijna 200 jobs zullen gered worden, heeft voor ons de doorslag gegeven om met deze overnemer
in zee te gaan”, zegt Mieke Verplancke, een van de drie curatoren.
“We zijn erg blij dat we in Wamos Group een sterke partner hebben gevonden en zijn er trots op dat
onze mensen Neckermann verder kunnen zetten. Dankzij de steun van Wamos Group kunnen we de
bedrijfscontinuïteit en de gerenommeerde kwaliteit van onze diensten verzekeren. De combinatie tussen
de ervaring van een solide toeristische groep en de unieke verkoopkracht van Neckermann Belgium
biedt grote voordelen. We zijn erg enthousiast om deze uitdaging aan te gaan”, zegt Laurent Allardin,
namens de directie van Neckermann België.
Eduardo Montes, president van Wamos Group, voegt eraan toe: "Wamos zet zijn internationale
uitbreiding voort en verzekert een zeer aantrekkelijke en toonaangevende reisdistributiegroep in België.
We zien grote mogelijkheden voor zowel Neckermann België als onze gevestigde internationale
reisactiviteiten.”
“Met de toetreding van Neckermann ontwikkelen we ons verder tot een van de belangrijkste Europese
distributieleiders. Ik ben verheugd en kijk ernaar uit om dit ervaren managementteam in onze groep te
verwelkomen”, zegt Rafael Garcia Garrido, CEO Wamos distributie. “We zijn vereerd om verder te
bouwen op de 40 jaar oude nalatenschap van Neckermann.”
Uitgebreide informatie zal worden verstrekt tijdens een persconferentie op vrijdag 11 oktober 2019 om
17.00 uur bij Neckermann, Gouden Kruispunt 29, 3390 Tielt-Winge.
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Over Wamos Group
Wamos Group is een toonaangevende Iberische toerismegroep die in 2018 met 35% groeide en meer dan 1,2
miljard euro omzet genereerde met 2.100 werknemers in Spanje en Portugal. Op basis van haar financiële kracht
en gezonde winstgevendheid is Wamos van plan om tegen 2021 te groeien naar een omzet van 2 miljard. Wamos
Group omvat de Spaanse luchtvaartmaatschappij Wamos Air die 12 vliegtuigen exploiteert vanuit haar basis in
Madrid, distributiebedrijven voor recreatie en zakenreizen Nautalia in Spanje met meer dan 250 verkooppunten, de
toonaangevende Portugese zakelijke en reisdistributiegroepen Top Atantico die ook de Portugese activiteiten van
BCD en Carlson Wagonlit, de Spaanse touroperator Wamos Tours evenals Mapa Tours met sterke touroperatoren bestemmingsmanagementdiensten beheert in vele Europese en Caribische bestemmingen.
Over Neckermann Belgium
Neckermann Belgium is een toonaangevende reisdistributiegroep die 40 jaar geleden in België werd opgericht met
een geïntegreerd model van touroperator producten en directe verkoopskanalen. Neckermann Belgium biedt
verschillende soorten vakanties aan, met een sterke focus op pakketreizen.

