Beste partner,
In 2020 kan je bij The Hague & Partners wederom deelnemen aan verschillende additionele
activiteiten. De activiteiten zijn erop gericht om potentiële klanten en bezoekers te
enthousiasmeren voor de stad en hen Den Haag zelf te laten ontdekken en beleven. Voor
partners de ideale manier om kennis te maken met deze potentiële klanten.
Als partner kun je bij deze activiteiten aansluiten en zo, samen met ons, de stad, maar ook jouw
bedrijf/instelling promoten. Wij zorgen er voor dat jouw markt toegankelijker wordt door je in
contact te brengen met de juiste intermediairs, zoals eventmanagers, congresorganisatoren,
touroperators en journalisten. Indien zich interessante kansen voordoen, dan kunnen er
gedurende het jaar mogelijk activiteiten worden toegevoegd.
De activiteiten richten zich op de leisure of de zakelijke markt en zijn op de volgende pagina’s
beschreven. Naast deze activiteiten zijn er nog andere beurzen en evenementen waarin The
Hague & Partners zal participeren.
Van sommige evenementen is op dit moment enkel de maand bekend waarin het gaat
plaatsvinden. De definitieve datum hiervoor zal gedurende het jaar volgen. De uiteindelijke
participatie in beurzen of evenementen is afhankelijk van het aantal klanten dat aanwezig is. In de
regel hanteren we één partner op vier klanten, maar bij sommige evenementen zal dit aantal
lager of hoger liggen.
Indien je geïnteresseerd bent in één of meerdere activiteiten, horen wij dat graag. Plekken zijn
beperkt, dus geef je interesse snel aan.
Wij kijken er nu al naar uit om van 2020, samen met jullie, weer een succesvol jaar te maken!
Klik hier om je op te geven voor de activiteiten.
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Activiteiten Zakelijke markt
Om bekendheid te creëren voor Den Haag bij de organisaties van MICE-en associatiecongressen
vertegenwoordigen wij Den Haag op (inter)nationale beurzen en evenementen. Ook worden er
FAMtrips georganiseerd, zodat klanten Den Haag zelf kunnen beleven en ontdekken.

EventSummit
Omschrijving
EventSummit is het grootste ééndaagse platform voor de gehele evenementenindustrie: 600+
exposanten, 6.500 bezoekers, seminars met 30 sprekers, congres Maak Het Verschil,
netwerkborrel met duizenden professionals en een afterparty. Kom je ons versterken in de
Haagse straat? The Hague & Partners coördineert de Haagse straat en zal de gegevens
verzamelen van de Haagse deelnemers en zorgen voor een mailing voorafgaand aan de beurs.
Datum
30 januari 2020
Locatie
Rotterdam Ahoy
Kosten
Reserveren op eigen gelegenheid bij EventSummit.

UK FAMtrip
Omschrijving
In samenwerking met Rotterdam Partners worden door The Hague & Partners 10 tot 20 Engelse
meeting planners uitgenodigd voor een meerdaags programma om nader kennis te maken met
het zakelijke en veelzijdige karakter van Den Haag en Rotterdam. Deelnemers leren de steden op
een ontspannen manier kennen. Een uitstekende gelegenheid om je internationale netwerk uit te
breiden en te versterken.
Datum
15 t/m 18 juli 2020
Markt
Associaties & corporates
Kosten
Als partner kun je aansluiten op twee manieren.
• Tijdens de speeddate sessie i.c.m. een lunch of diner (€ 400,00)
• Gehele programma (€ 950,00)
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The Meeting Space
Omschrijving
Deze internationale vakbeurs in forum stijl is een “boutique” trefpunt voor de zakelijke inkoper en
de kans om Den Haag aan internationale meeting planners (corporates en intermediairs) te
presenteren. Verspreid over 3 dagen worden er minimaal 20 vaste afspraken (1-op-1 meetings) en
meerdere netwerkmomenten gecreëerd. The Meeting Space heeft een vergelijkbare opzet als de
M&I Forums, echter kleiner en persoonlijker. Je kunt een eigen of gedeelde tafel afnemen om je
locatie extra onder de aandacht te brengen.
Datum
Autumn edition 24 t/m 26 september 2020
Participatieprijs wanneer je zelf deel wilt nemen
Prijs per event (exclusief reiskosten, inclusief accommodatie en luchthaven transfers)
• solo deelname (eigen tafel): € 6.450
• duo deelname: € 9.400 (2 collega’s of partners aan een tafel – € 4.700 per partner)
Let op: deze prijs is afhankelijk van periode van boeken en dus indicatief, reserveren op eigen
gelegenheid wanneer je zelfstandig wenst deel te nemen of extra edities (spring/summer) wilt
toevoegen. Voor duo deelname vernemen wij graag je interesse.

The Hague Summer FAMtrip
Omschrijving
The Hague & Partners nodigt voor de Summer FAMtrip 10 tot 20 internationale meetings
planners (associaties, corporates en intermediairs) uit om kennis te komen maken met de stad.
Een goede gelegenheid om je internationale netwerk te versterken en uit te bereiden.
Datum
Zomer 2020 (juni, datum nader te bepalen)

Markt
Associaties & corporates
Kosten
Als partner kun je aansluiten op twee manieren:
• Tijdens de speeddate sessie i.c.m. een lunch of diner (€ 400,00)
• Gehele programma (€ 950,00)

4

The Hague Autumn FAMtrip
Omschrijving
Tijdens deze FAMtrip presenteren wij de stad Den Haag als congresstad. We zullen ons focussen
op de ervaring: hoe makkelijk is het om naar Den Haag te reizen, hoe compact is de stad en wat
hebben we te bieden. Bij deze FAMtrip zullen er 10 tot 15 meeting planners aansluiten. De
FAMtrip zal naast associaties en corporates, zich ook focussen op het aantrekken van PCO’s &
agencies.
Datum
Herfst 2020 (datum nader te bepalen)
Markt
Associaties & corporates
Kosten
Als partner kun je aansluiten op twee manieren:
• Tijdens de speeddate sessie i.c.m. een lunch of diner (€ 400,00)
• Gehele programma (€ 950,00)

Activiteiten Leisure markt
Om de Haagse bekendheid te stimuleren bij de internationale reisindustrie voeren wij
internationale B2B campagnes en vertegenwoordigen wij Den Haag op (inter)nationale beurzen
en evenementen als ITB, ETOA en Cruisefairs . Ook worden er FAMtrips georganiseerd, zodat
touroperators Den Haag zelf kunnen beleven en ontdekken. FAMtrips/site inspecties kunnen
gedurende het jaar worden toegevoegd voor de focuslanden (België, Duitsland en Engeland) en
groeilanden (USA en Spanje).

FAMtrip Europe
Omschrijving
In samenwerking met Rotterdam Partners worden door The Hague & Partners internationale
travel trade bedrijven, zoals touroperators, wholesalers, OTA’s vanuit Europa uitgenodigd voor
een meerdaags programma om nader kennis te maken met het leisure aanbod en veelzijdige
karakter van Den Haag en Rotterdam. Deelnemers leren de steden op een ontspannen manier
kennen. Als partner kun je tijdens de speeddate sessie kennis maken met de travel trade
deelnemers en hen inspireren over je product. Een uitstekende gelegenheid om je internationale
netwerk uit te breiden en te versterken.
Datum
11 t/m 14 februari 2020
Kosten
• Een speeddate sessie i.c.m. een lunch of diner (€ 375,00)
• Aansluiten bij lunch of diner (€ 100,00)
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Toerist voor 1 dag (TVED)
Omschrijving
Toerist voor één Dag. Tijdens deze dag laten we aan (incoming) tour operators uit Nederland en
Vlaanderen onze bruisende hofstad zien. Tijdens dit event organiseren we ook een
speeddatesessie waarbij Tour operators en Haagse partners met elkaar kunnen afspreken.
Datum
September 2020 (datum nader te bepalen)
Kosten
Als partner kun je aansluiten op twee manieren:
• Een speeddate sessie i.c.m. een lunch of diner (€ 375,00)
• Netwerken tijdens overig programma TVED (€ 100,00)

FAMTRIP op thema
Gedurende het jaar zullen we een FAMtrip op thema (cultuur/strand etc.) organiseren. Nadere
informatie over deze FAMtrip wordt later bekend gemaakt. Partners kunnen onderdeel worden
van de FAMtrip. Tevens zullen we een speeddate sessie organiseren.
Datum
Waarschijnlijk in dezelfde periode als Toerist voor een dag, maar dit is nog nader te bepalen
Markt
Travel Trade bedrijven, zoals touroperators, wholesalers, OTA’s.
Kosten
Nader te bepalen
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Beurzen waarbij The Hague Marketing Bureau aanwezig is vind je hieronder. We kunnen partners
adviseren over onderstaande beurzen bij deelname.

ITB Berlijn
Omschrijving
In 2019 bezochten circa 160.000 travel trade vakbezoekers deze gerenommeerde beurs. Van de
vakbezoekers komt 30% niet uit Duitsland. De publieksdagen trokken zo’n 50.000 consumenten.
Onze focus ligt op de mondiale vakbezoeker. The Hague & Partners presenteert de stad in het
Holland Paviljoen van het NBTC.
Datum
4 t/m 8 maart 2020 (3 vakdagen en 2 consumentendagen)
Prijsindicatie
€ 4.500 (exclusief reis-/verblijfkosten). Voor meer informatie en participatie kun je contact
opnemen met Carola Muller-van Rijn via e-mail: cmuller@holland.com.

ETOA (European Tour Operator Association)
Omschrijving
Tijdens de City Fair hebben aanbieders een eigen tafel. De workshops staan de gehele dag in het
teken van speeddaten. Voorafgaand aan de workshops geeft je 30 partijen aan die je wilt spreken;
15 afspraken zijn gegarandeerd. Bij de Global European Marketplace (GEM) hebben touroperators
een eigen tafel. Je kunt jouw organisatie zelf aanmelden via www.etoa.org.
Data
City Fair
GEM

7 – 9 juni 2020
30 oktober 2020 (voorafgaand aan de reisvakbeurs WTM London)

Participatieprijs City Fair en GEM
£ 2.040 (package-deal City Fair en GEM, exclusief ETOA-lidmaatschap en reis-/verblijfkosten)
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