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Over ons

▪ Publiek-private stichting 

▪ Metropool Amsterdam

▪ Ruim 800 partners 

▪ culturele instellingen

▪ ondernemers 

▪ gemeenten 

▪ provincies 

▪ kennisinstellingen 

▪ belangenorganisaties



Het ontstaan van onze organisatie

▪ 2002: Start van onderzoek ‘The Making off’. Van promotie naar marketing. 

▪ 2004: lancering motto I amsterdam en nieuwe citymarketingbeleid

▪ 2013: fusie ATCB, AUB en Amsterdam Partners tot ‘amsterdam marketing’

▪ 2019: aanpassing strategie en nieuwe naam amsterdam&partners

▪ 2021: reorganisatie afgerond (incl. Amsterdam Convention Bureau)



Samenwerking met de gemeente Amsterdam 

EZ

Economic Board

MRA Bureau

Kunst & Cultuur

Wonen

Chief Technology Office (CTO)

Chief Science Office (CSO)

Stad in Balans

Directie Communicatie

Openbare Orde en 
Veiligheid (OOV)

Diversiteit

Sport en Bos

Stadsarchief

Stadsdelen



We dragen bij aan de leefbaarheid, 

aantrekkelijkheid en welvarendheid van 

een duurzame en inclusieve Metropool 

Amsterdam, door het bouwen van een betere 

reputatie en gidsen van bewoners, bedrijven 

en bezoekers

Onze missie



Onze aanpak

▪ Storytelling op basis van insights en het 

verbinden van partners

▪ Inspireren, informeren en activeren

▪ Het vertellen van het juiste verhaal, via het 

juiste kanaal, naar de juiste persoon, op het 

juiste moment



Bewoners
Amsterdammers, 

kenniswerkers, nieuwkomers

Bedrijven & Talent
Corporates, startups, 
sociale ondernemers, 

vastgoed investeerders, 
talent, congres 
organisatoren

Bezoekers
Nationaal en 

internationaal, eenmalig 
of herhaalbezoek

Ziel van de 
stad

Voor wie



Uitgangspunten

▪ Bewoner centraal, bezoekers, bedrijven, congressen 

welkom als ze waarde toevoegen aan de MRA en haar 

bewoners

▪ Van kwantiteit naar kwaliteit

▪ Samenwerken & verbinden van partners

▪ Metropool breed

▪ Branding onder het motto I amsterdam



Feiten bedrijven & meetings – cijfers 2019

160.500
bedrijven in Amsterdam

+3,9%
(tov 2018)

+4,8%
(tov 2018)

2.750
Startups Amsterdam

684.000
werkzame

personen in Amsterdam

+5,1%
(tov 2018)

+5,9%
(tov 2018)

332.500
bedrijven in MRA

3.600
buitenlandse

bedrijven in MRA

+3,6%
(tov 2018)

1.479.000
werkzame

personen in MRA 
(incl. Amsterdam)

+29%
(tov 2018)

4.900
meetings in 
Amsterdam

95% vs 5% 
corporate meetings /

non-corporate meetings

1.013.058
deelnemersdagen

-4,2%
(tov 2018)



Feiten bezoekers – cijfers 2020-2019

8,4
miljoen bezoekers 
Amsterdam (2020)

5,1
miljoen 

dagbezoekers
Amsterdam (2020)

3,3
miljoen 

verblijfsbezoekers 
Amsterdam (2020)

5,8 mln
hotelovernachtingen in 

Amsterdam (2020)

-68,4%
(tov 2019)

8.568.000 
hotelovernachtingen in 
MRA (excl Amsterdam)

(2019)

+14,7%
(tov 2018)

-68,1%
(tov 2019)

-55%
(tov 2019)

-61,3%
(tov 2019)



▪ Meerjarenplan: Naar een duurzame en innovatieve congresstad

▪ Congressen en meetings aantrekken, behouden en verbinden aan de stad

▪ Kwalitatieve congressen aantrekken die waarde toevoegen voor bewoners, 

stad en regio

Focus Amsterdam Convention Bureau 



ACB: Meerjarenplan Ambitie 2025

Positie versterken als innovatieve en duurzame congresbestemming in Europa

▪ Richten op duurzame bezoekerseconomie

▪ Versterking regionale eco-systemen

▪ Genereren van maatschappelijk impact



Eco-systemen

Focus: 

▪ Life Science & Health

▪ Tech / AI

▪ Fintech

▪ Creatieve Industrie

▪ Duurzaamheid



Aanpak

Selectie van associatie congressen:

▪ Reputatie bouwen

▪ Aantrekken en begeleiden van meeting planners

▪ Verbinden en behouden van congressen: impact/legacy



▪ 2 Universiteiten & 4 HBO

▪ 2 Academische ziekenhuizen

▪ Amsterdam UMC – University Medical Centers

▪ Amsterdam Science Park

▪ European Medicines Agency (EMA)

▪ Medical Business Park

Business Eco systeem & Science 



International AIDS Conference 



On-offline middelen voor congressen



Gidsfunctie - van oriëntatie tot bezoek



▪ Fysieke hospitality, online hospitality, social webcare en 

customer care

▪ I amsterdam Store: Inspireren, informeren, converteren

Hospitality



City Card

▪ Kaart voor Nederlandse en buitenlandse bezoekers 

▪ Onbeperkt gebruik van OV in Amsterdam

▪ Gratis entree tot alle Amsterdamse musea

▪ Gratis entree/kortingen op attracties 

▪ 24, 48, 72 of 96 uur varianten online te bestellen



ACTUALITEIT



Toekomst: samen met u!

▪ Verbinden

▪ Verrijken

▪ Kennis delen

▪ Toekomst vormgeven



Bedankt!

/amsterdampartners /iamsterdam/stichting_ap /iamsterdam

/iamsterdam/iamsterdam/amsterdamconventionbureau


