VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
2

HOELANG DUURDE DE REIS?
4 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?







Promotie en profilering van Den Haag als vestigingsplaats voor IT/Tech en Security bedrijven, Den
Haag beschikt als mede-initiatiefnemer van het Holland Paviljoen over een prominente plek op de
beurs. In samenwerking met The Hague Tech, HSD, Innovation Quarter en The Hague Business Agency
worden de clusters Security en IT/Tech gepresenteerd;
Acquisitie, contacten leggen met congresorganisatoren en potentiële nieuwe bedrijven die zich in
onze regio willen vestigen;
Relatiebeheer en accountmanagement, afspraken met groot aantal bedrijven die al in onze regio
gevestigd zijn. Contact over ontwikkelingen binnen de betreffende bedrijven (huisvesting,
marktpotentieel) en de wijze waarop deze bedrijven kunnen en willen aanhaken bij de gemeentelijke
ambities, bijvoorbeeld op het vlak van Security en Smart City.
Netwerkuitbreiding, onderhouden en opdoen van nieuwe contacten, zowel op bestuurlijk als ambtelijk
niveau.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?


Voornamelijk de beursgebouwen, maar in de avonden andere gelegenheden in de stad waar recepties
en netwerkenbijeenkomsten plaats vonden.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)








Ambassadeur en Honorair Consul Nederland in Spanje
Internationale IT-ondernemers
Vertegenwoordigers van grote tech-bedrijven zoals HUAWEI, T-Mobile, Xiaomi en Konka.
Vertegenwoordigers andere landen, zoals Estland, België en Duitsland.
Ambtenaren ministeries EZK, BZ, BZK, I&W, Politie, Belastingdienst
Ondernemers uit het Nederlandse IT ecosysteem
Vertegenwoordigers van de congresorganisatie GSMA

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?



Promotie en profilering: Den Haag heeft zich goed kunnen presenteren als vestigingsplaats voor
IT/Tech en Security bedrijven.
Acquisitie: drie nieuwe bedrijven (Kumbaya, Testimium, X-Systems) zullen zich in Den Haag vestigen.
Daarnaast zijn een aantal bedrijven gesproken die geïnteresseerd zijn in vestiging in Den Haag.
Belangrijkste en grootste is het Chinese bedrijf Xiaomi.






Relatiebeheer en accountmanagement: tijdens de beurs is goed en intensief contact geweest met
Haagse bedrijven en met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid.
Netwerkuitbreiding; er zijn veel nieuwe en nuttige contacten gelegd, met bedrijven en
overheidsorganisaties.
Met de GSMA is gesproken over strategische samenwerking en de organisatie van een evenement
over 5G en Security op 30 en 31 mei in Den Haag.
Trade: in totaal 8 Haagse bedrijven hebben mede dankzij de gemeente Den Haag zich op de beurs
kunnen presenteren en hebben hier veel potentiele internationale relaties en klanten op gedaan.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Er zijn vervolgafspraken met ondernemers, rijksambtenaren en vertegenwoordigers van GSMA.

