
 

 

PERSBERICHT  

Realty Summit op 21 en 22 september 2021 in Gare Maritime te 

Brussel 

 

Als gevolg van de Covid-19 crisis besloot Easyfairs, de organisator van Realty Belgium, dé 

vastgoedsummit voor de Belgische real estate sector, al vroeg in het voorjaar om de september 2020 

editie niet te laten doorgaan.  

Ondertussen is de organisatie al volop bezig om de nieuwe editie van Realty Belgium 2021 voor te 

bereiden. In de afgelopen maanden werd duidelijk dat netwerkevents zoals Realty zeer belangrijk 

zijn voor de groei van een vastgoedorganisatie. Nieuwe contacten leggen en elkaar ontmoeten zorgt 

voor het genereren van (nieuwe) business. Digitale events zijn voor de vastgoedmarkt duidelijk geen 

volwaardig alternatief.  

Er is vandaag vanuit de markt een duidelijke vraag naar de organisatie van een face-to-face event en 

we zijn dan ook blij te kunnen aankondigen dat de volgende Realty Summit doorgaat op 21 en 22 

september 2021.  

In 2019 werd het concept van de Realty Summit gewijzigd: er kwam meer focus op de content en het 

“netwerk” aspect voor een beperkt selectief publiek.  

De eerste aangepaste editie was zeer geslaagd en we gaan dan ook verder op dit elan. Voor de 2021 

editie keren we terug naar onze hoofdstad Brussel, maar niet zoals weleer naar de sheds van 

Tour&Taxis, maar wel naar het voormalige goederenstation dat werd gebouwd in 1907 en 110 jaar 

later werd gerenoveerd tot een volledig energieneutraal gebouw: de Gare Maritime. Het 

inspirerende verhaal van het station sluit zeer nauw aan bij de vernieuwing van Realty en is daarom 

de perfecte locatie om er binnen 11 maanden de Belgische vastgoedsector te verwelkomen.  

Verdere praktische details en een overzicht van het uitgebreide content programma zullen later via 

onze website en social media kanalen gecommuniceerd worden.  

Noteer nu alvast in uw agenda: Realty Summit, 21 en 22 september 2021, Gare Maritime, 

Tour&Taxis, Brussels.  
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Catherine Degreef, Head of Cluster Summits & Events Easyfairs 
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