
HANDELSMISSIE F&B
CRUISE INDUSTRIE 

Miami 15 t/m 19 juni 2020
Na drie succesvolle edities organiseert Phaff Export Marketing bv wederom een
handelsmissie voor de Food & Beverage sector gefocust op de cruise industrie. Voor de
organisatie van deze handelsmissie werkt Phaff samen met de Nederlandse Ambassade in
Washington D.C. en het Nederlands Consulaat in Miami. 
 
Deze handelsmissie is een uitgelezen kans om inkopers van diverse cruisemaatschappijen te
ontmoeten in het kloppend hart van de cruise industrie, Florida. Steeds meer cruiseschepen bezoeken
Europa en de inkopers staan open voor nieuwe leveranciers en producten. 
 
Tijdens de diverse ontmoetingen met de verschillende cruisemaatschappijen is er voor iedere
exporteur een kort pitch moment met de mogelijkheid tot het overhandigen van samples en
promotiemateriaal. Uit ervaring is gebleken dat dit een uitstekende manier is om uw product te
presenteren. 
 
Naast de afspraken met cruisemaatschappijen ontmoet u shipmanagement organisaties, shipchandlers
en reeds ervaren Nederlandse cruiseleveranciers, brengt u een bezoek aan een cruiseschip (onder
voorbehoud)  én bezoekt u de Cruise Ship Hospitality Expo. Hierdoor zult u veel kennis opdoen over de
cruise wereld en hoe deze werkt qua inkoop en logistiek.
 

Programma
15 Juni Aankomst en welkomst bijeenkomst
16 Juni Kick off en ontmoetingen cruisemaatschappijen
17 Juni Rondleiding cruiseschip en bezoek Cruise Ship              
Hospitality Expo
18 Juni Ontmoetingen cruisemaatschappijen
19 Juni Ontmoetingen cruisemaatschappijen en vertrek
 

" The trade mission to the F&B Cruise Industry in Miami gave me the opportunity
to conduct good market research in a very effective way. Through conversations
with more than 80% of the market, I got a good picture of the market
opportunities for Marfo" - Pieter Beijen, Marfo



De focus voor deze missie ligt op Food & Beverage, maar ook aanverwante productgroepen zoals
disposables, koken en tafelen e.d. zijn welkom.
De missie is zowel voor de beginnende als ervaren cruise leverancier.

Het epicentrum van de cruise industrie. 
De thuishaven van vele grote cruisemaatschappijen.
Alle kantoren van de marktleiders zijn gevestigd in Florida.

De cruise industrie is booming.
Steeds meer cruiseschepen bezoeken Europa. Inkopers staan open voor nieuwe producten en
leveranciers.
Ontmoetingen met inkopers en/of F&B managers van bijvoorbeeld Carnival Corp., Virgin Voyages,
Norwegian Cruise Lines, Crystal Cruises en Holland America Line Group.   
Bezoek Cruise Ship Hospitality Expo.     
Kennis opdoen over de cruise wereld en hoe deze werkt qua inkoop en logistiek.
Mogelijkheid tot inzetten van RVO missievoucher. 

Voor wie?     

 
Waarom Florida?   

 
Waarom meedoen?

 
De groeiende (kansen in de) cruise industrie
De cruise industrie is een sterk groeiende sector. In 2017 vierden bijna 30 miljoen reizigers hun
vakantie op een cruiseschip. Een stijging van ruim 20% in de laatste 5 jaar en de verwachting is dat de
stijgende lijn van de laatste jaren zich doorzet (+3,3% in 2018). Op dit moment varen er ruim 470
cruiseschepen in de wereld. De grote cruisemaatschappijen zoals Carnival Cruises, Royal Carribean,
Norwegian Cruise Lines en Holland America Line bouwen allemaal nieuwe schepen om de sterk
stijgende vraag te kunnen beantwoorden. 
 
Volgens het blad Cruise Industry News bevatte het wereldwijde orderboek in juli 2018 maar liefst 106
cruiseschepen met opleveringen in de periode 2018 – 2027. De grootte van deze schepen bedragen
enkele duizenden passagiers per schip. Maar de variatie is groot; van zeer grote schepen tot kleinere
hyper deluxe schepen, er is voor ieder wat wils.
 

Is dit  een nieuwe kans voor uw bedrijf?
 

" The most ideal way to get a lot of insights and knowlegde about the industry in a
short time. It would have never been possible to meet with so many decision-
makers from the industry on my own! It was a great trip!" - Glenn Middelhof,
TLANT Breakfast Solutions



Organisatie en begeleiding vooraf en tijdens de missie
Welkomstborrel
Presentatie: Kennismaking met de cruise industrie 
Interessante ontmoetingen met diverse cruisemaatschappijen en andere cruisegerelateerde
bedrijven
Bezoek cruiseschip (onder voorbehoud)
Bezoek Cruise Ship Hospitality Expo
Collectief vervoer tijdens de missie
Diner georganiseerd door de Nederlandse Landbouwraad en Consulaat in Miami 

Praktisch
De missie is voor maximaal 10 bedrijven met slechts één deelnemer per marktsegment. 
 
Deelname aan deze missie kost € 1.395,= exclusief BTW per organisatie (maximaal 1 deelnemer per
organisatie, bij meer dan 1 deelnemer betaalt u € 495,= extra).
 
In de prijs is inbegrepen: 

 
De reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Indien gewenst kunnen wij een reisarrangement
voor u verzorgen. 
 
Beginnende exporteurs, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) een missievoucher aanvragen voor deze handelsmissie. Met deze
voucher krijgt u een financiële tegemoetkoming van 50% van de deelnemerskosten. Klik hier voor meer
informatie over de missievoucher.
 
Contact en vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Agnes Huetink, Phaff Export Marketing bv, +31 6
53214136 of ah@phaff.com.
 
Aanmelden
Meld u aan voor 15 maart 2020 via deze link.
 

" This Trade Mission has given me a clear insight into the chances and possibilities
of approaching the Cruis Industry. A super good way to visit new markets, to
discover and to take concrete action" - Jan Groen, Green Organics

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/starters-international-business-sib/vouchers/missievoucher
https://phaff.com/projects/handelsmissie-food-beverage-cruise-industrie-miami/

