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Positieve tussentijdse balans CMT en dubbel bekroonde Lyseo Gallery 

TD 

• Hoge bezoekersfrequentie op de Bürstner-stand op CMT 2023 

• Belangstelling voor nieuwe Lyseo Gallery TD en Delfin C blijft groot 

• Dubbele prijs voor Lyseo Gallery TD tijdens de beurs Introtekst 

 

Stuttgart, 19 januari 2023  

Halverwege de beurs trekt de fabrikant uit Kehl een positieve balans van de CMT. Al 

in het eerste weekend was er een grote toeloop op de 1.280 vierkante meter grote 

Bürstner-stand in hal 1. Dit jaar zullen 3 jarenlange Bürstner-dealers de campers, 

campervans, compacte campervans en caravans in Stuttgart tentoonstellen. Op de 

stand worden ook verhuur en accessoires aangeboden. De bezoekers moesten 

echter geduld hebben, want er ontstonden lange rijen voor de tentoongestelde 

nieuwe producten, vooral voor de Lyseo Gallery TD met opblaasbare alkoof en de 

Delfin C campervan. 

Dubbel gekroond 

Tijdens het eerste weekend van de beurs won de Lyseo Gallery TD ook 2 belangrijke 

prijzen: 

• Op zaterdag 14 januari werd hij in de lezerspoll van promobil bekroond met de 

2e plaats als "Camper van het Jaar" in de categorie "Alkoof campers boven de 

70.000 euro". 

• Daarna volgde op zondag 15 januari de uitreiking van de "European Innovation 

Award" in de categorie "Overall Concept Motorhome" door een internationale 

jury bestaande uit vakjournalisten. Daarmee is de Lyseo Gallery TD de meest 



bekroonde camper bij Bürstner met in totaal 8 gewonnen awards. 

"We zijn erg trots dat ons "drive small - live big" concept met de Lyseo Gallery TD zo 

goed ontvangen is door klanten en de vakpers", zegt Thorsten Erhardt, Marketing 

Manager bij Bürstner. "Ik heb de indruk dat de markt wacht op feel-good innovaties 

met een echte toegevoegde waarde, zoals de Lyseo Gallery TD's uitbreidbare, 

intelligente gebruik van ruimte in een vrij compact voertuig. En aan die verwachting 

hebben we met het opblaasbare alkoof-woonconcept volledig voldaan." 

De productie van de nieuwe Lyseo Gallery TD-reeks start in het voorjaar van 2023. 

Voor de tweede helft van de beurs verwacht Bürstner dat de belangstelling van de 

bezoekers groot blijft. De CMT 2023 loopt tot zondag 22.01.23. 

Meer informatie over de jaarlijkse promobil-lezerskeuze vindt u op de website 

van Promobil. 

Meer over de Europese Innovatieprijs is hier te vinden. 

Informatie over de bekroonde Lyseo Gallery TD vindt u hier. 

Meer foto's van de Lyseo Gallery TD, de Delfin C en alle andere nieuwe 2023-

modellen zijn te vinden op www.buerstner.com/pressday. 

***EINDE*** 

 

 



 

Bürstner op sociale netwerken 

  

 

Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner is een merk in het mainstream segment dat campers, caravans en buscampers 

produceert. Bürstner staat vooral bekend om harmonieuze woonideeën, functionaliteit en 

wooncomfort met een eigentijdse uitstraling. Bürstner GmbH & Co. KG is gevestigd in Kehl, 

Duitsland, met een tweede productiefaciliteit in Wissembourg (Frankrijk/Alsace), en is onderdeel 

van de Erwin Hymer Group. Meer informatie vindt u ook op https://www.buerstner.com/ 

Erwin Hymer Group 

 

Erwin Hymer Group is een 100 procent dochter van THOR Industries, een van 's werelds grootste 

fabrikanten van recreatieve voertuigen met meer dan 32.000 werknemers wereldwijd. Erwin Hymer 

Group verenigt aanbieders van campers, caravans en accessoires, alsmede verhuur- en 

financieringsmaatschappijen, onder één dak. Tot Erwin Hymer Group behoren de camper- en 

caravanmerken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, ERIBA, 

Etrusco, HYMER, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight en Xplore, de verhuurbedrijven Crossrent, 

McRent en Rent Easy, chassisbouwer Goldschmitt, onderdelenleverancier Movera en het reisportaal 

FREEONTOUR. Meer informatie is beschikbaar op www.erwinhymergroup.com. 

 

Voor gedetailleerde informatie en uitleg over alle gewichts- en zitspecificaties, verwijzen wij u naar 

onze verkoopdocumenten, onze website, onze configurator of neem contact op met onze 

merkdealer. Als u specifieke vragen heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op: 

 

Perscontact  

Raymond Lesage 

Erwin Hymer Group Nederland 

raymond.lesage@erwinhymergroup.com 

 

Thorsten Erhardt 

Marketing Director 

thorsten.erhardt@buerstner.com 

 


