Holidayguru organiseert het éérste ‘NK Kofferinpakken’
Utrecht, Nederland – 20 december 2019. Het traditionele vroegboekseizoen is weer begonnen. Tijd om
een vakantie te boeken én ook je koffer in te pakken! Reiswebsite Holidayguru daagt vakantiegangers uit
om hun inpakskills te tonen. Want wie is de snelste koffer inpakker van Nederland? Van 16 tot en met 19
januari 2020 organiseert Holidayguru.nl samen met Corendon, Travelbags en de Vakantiebeurs het ’NK
Kofferinpakken’.

Herken je ook de stress voordat je op vakantie gaat? Nog even snel je koffer inpakken... ben ik iets
vergeten? Paspoort mee? Camera tas bij me? Of misschien heb jij hier helemaal geen last van en ben je
een echte pro in koffers inpakken? Holidayguru gaat graag op zoek naar de snelste koffer inpakker van
Nederland!
Het NK Kofferinpakken tijdens de Vakantiebeurs
Van 16 tot en met 19 januari 2020 organiseert Holidayguru het éérste NK Kofferinpakken tijdens de
Vakantiebeurs in Jaarbeurs Utrecht. Op de stand van Holidayguru.nl (hal 11 stand C049) kunnen
vakantiegangers hun inpakskills testen tijdens dit NK. Elke tien minuten gaan twee reizigers de strijd met
de tijd aan. Een lege reistrolley ligt klaar met daarbij een goed gevulde bak met reisitems die zo snel
mogelijk in de koffer moeten eindigen. Pas wanneer de reistrolley netjes dicht is, stopt de tijd. Ga jij de
uitdaging aan? Wie weet win jij straks de welbegeerde titel: ‘Snelste koffer inpakker van Nederland’.
Hoofdprijs: een volledig verzorgde reis naar Brazilië
Samen met Corendon geeft Holidayguru een volledig verzorgde reis naar Brazilië weg aan de winnaar
van het NK. Ben jij na vier dagen de snelste inpakker, dan mag jij binnenkort je koffer vol gooien met
zomerjurkjes of korte broeken en lekker relaxen op de mooiste stranden van Brazilië. Je mag ook nog
een vriend of vriendin meenemen, want jij wint een reis naar Brazilië voor twee personen.
Daarnaast ontvangt de winnaar van het NK ook nog eens een mooie reiskoffer van Travelbags. Uiteraard
zijn er elke dag snelle inpakkers. Ben je de winnaar van de dag? Dan krijg je een mooie reistrolley van
Travelbags mee naar huis!
Meer informatie vind je op www.holidayguru.nl/nkkofferinpakken. Op deze website kan live
meegekeken worden naar de snelste tijden. Hoe snel weet jij je koffer in te pakken? Kom langs op de
Vakantiebeurs bij stand 11.C049 en laat zien wat je kan!

Over Holidayguru.nl

Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6 miljoen
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste
websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 opgericht.
Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en de
internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 200 medewerkers
werken voor deze start-up, verspreid over vier vestigingen. Sinds juni 2019 is het Nederlandse
Holidayguru team gevestigd in Utrecht.
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Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Sami Chouchane (pers@hoidayguru.nl)
voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen over reizen en/of
Holidayguru.

