VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
1 persoon

HOELANG DUURDE DE REIS?
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WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Op 17 en 18 november 2021 vond de International Cruise Summit in Madrid plaats, met als thema: Destination
recovery. Tijdens deze Summit stonden de bestemmingen en havens die de schepen aandoen centraal.
Een groot deel van alle cruise rederijen en havens namen deel aan deze Summit. Ook een deel van de
Nederlandse havens waren vertegenwoordigd, evenals de Europese brancheorganisatie Cruise Europe (CE),
waar wij als Den Haag lid van zijn. Speciaal voor de Europese markt organiseerde CE deze Summit over
Europese bestemmingen voor de rederijen. Daarom was het van groot belang dat Den Haag hierbij aanwezig
was. Om zo de haven van Scheveningen te promoten en contact te leggen met relevante partijen.
Doelstelling van de beurs was:
● Relaties onderhouden c.q. te versterken met rederijen die reeds interesse hebben getoond in onze
Seaport. Van tevoren zijn afspraken gemaakt op de beurs met relevante partijen.
● Verkennende c.q. acquisitiegesprekken voeren met (nieuwe) rederijen van kleinere cruise- en
expeditieschepen. Laatstgenoemde is een nieuwe markt die de wereld aan het veroveren is. Het gaat
om zeer luxe, kleinere schepen die perfect in onze haven passen. De komende jaren worden er
tientallen van dit soort schepen gebouwd.
● Overleg met havenpartners vanuit Europa en Nederland m.b.t. gezamenlijke marketing.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Meliá Castilla Hotel & Convention Centre

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Vertegenwoordigers van havens en cruise rederijen, scheepsagenten, consultants en cruise media, etc.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
•
•
•
•
•

Inzicht in de ontwikkeling van de cruisemarkt.
Informatie over lancering van nieuwe schepen die binnenkort in de vaart komen en wellicht
interessant zijn voor aankomst in Scheveningen.
Nieuwe duurzame en innovatieve maatregelen die de cruisemarkt c.q. cruiserederijen nemen om
minder vervuilend te zijn.
Kennismaking met aantal nieuwe interessante rederijen voor Scheveningen.
Overleg c.q. samenwerking met andere Nederlandse havens.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
•
•

Afspraken met nieuwe rederijen voor kennismaking en toezending informatie over Scheveningen.
Afspraak met partij om te praten over mogelijkheden voor meer en betere walstroom in Scheveningen
haven.

