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Europa’s grootste EmigratieBeurs is hét
trefpunt voor de complete emigratiebranche.
Expo Houten (Utrecht Nederland) brengt
150 exposanten en 10.000 bezoekers samen
op 12.000 m2 in 3 hallen voor
informatie, oriëntatie en zaken.

Emigranten, expats, studenten,
ondernemers, werkzoekenden en
andere landverhuizers vinden op de
beurs per thema en regio het brede
pakket van mogelijkheden, diensten
en producten rond Wonen, Werken,
Studeren en Ondernemen in het
buitenland. Stands, workshops,
lezingen en presentaties bieden het
ideale platform voor interactief
contact met uw doelgroep.
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Makelaars Onroerend Goed uit vele landen
bieden hun buitenlands aanbod aan van
Tweede Huizen, woon/werk ruimten,
tijdelijke residence of woningen voor
permanente vestiging aan emigranten,
expats, werkzoekenden, studerenden,
ondernemers en levensgenieters.

WERKEN
in het buitenland
Vast & tijdelijk, expats
www.verdieneninhetbuitenland.nl

Nederlandse en buitenlandse werkgevers
en organisaties bieden vacatures wereldwijd,
aan vooral 25-45 jarigen, bezig met de
belangrijke keuze van invulling van hun
toekomst over de grens.
Het thema Internationale Carrière wordt
georganiseerd in samenwerking met NRC
Handelsblad, NRC next en NRC de Week.

STUDEREN
in het buitenland
Opleiding & stage
www.studieinhetbuitenland.nl

Universiteiten, Hoge Scholen, leerinstituten
en studiecentra bieden informatie over
studiekeuze, vervolg, beroepsoriëntatie,
uitwisselingsprogramma’s, studiereizen
en werkervaring tijdens direct contact met
jongeren, studenten, ouders en decanen
die intensief bezig zijn met studie- en
beroepskeuze.

Locale overheid (gemeenten en provincies),
financieel specialisten, adviseurs, cultuur- en
taalinstituten, ontwikkelingsorganisaties,
aanbieders bedrijfsonroerendgoed en
projectontwikkelaars bieden kansen aan de
ondernemer die letterlijk de grenzen van zijn
ondernemerschap wil verleggen.
Over investeren, uitbreiden, ondernemen of
vestigen. Met vele mogelijkheden in het
buitenland voor de ondernemer en zijn bedrijf.
Met stappenplan en persoonlijk advies.
Of met aanbod van bedrijfspanden (huur of
koop) voor vestiging, bedrijfsverhuizing,
wonen of bedrijfsvestiging.

ONDERNEMEN
in het buitenland
Investeren & ondernemen
www.onderneminginhetbuitenland.nl

WONEN
in het buitenland
Emigreren & immigreren
www.woneninhetbuitenland.nl

Additionele media als websites, nieuwsbrieven, beurscatalogus
en EmigratieGids bieden aanvullende mogelijkheden.
Wij houden u het jaar rond in beeld bij uw doelgroep.
Met 15 jaar ervaring, internationale netwerken en groeiende
database versterken wij uw naamsbekendheid en imago van uw
onderneming, streek of land. Neem contact met ons op voor
afstemming en aanbod op maat!

“De EmigratieBeurs is Europa’s
grootste evenement voor
internationale mobiliteit.
Met een ideale mix tussen
expo en presentatie. Deze
carrièrebeurs is hét trefpunt
voor landen en werkgevers op
zoek naar werknemers voor
een functie in het buitenland.
Informeer duizenden bezoekers
over carrièremogelijkheden.
Ver weg of dichtbij!”

www.emigrationexpo.com www.emigrationexpo.fr www.auswanderungsmesse.de



Emigratiemarkt
groeit!

Daarom treffen
150 exposanten en
10.000 bezoekers
elkaar op 12.000 m2

in 3 hallen voor
informatie,
oriëntatie en
zaken.

Bent u erbij?
Wij zijn u graag
van dienst!
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Team EmigratieBeurs 2011: Tom Bey, Frans van Houten, Alexander van de Kerkhof

EmigratieBeurs 2011, 15e editie
Thema: Een wereld aan kansen
Datum: Zaterdag en zondag 12 & 13 februari 2011
Locatie: Expo Houten (Utrecht Nederland) Hal 1, 2, en 3
Open: Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur
Opbouw: Vrijdag 11 februari
Afbouw: Na afloop van de beurs en maandag 14 februari

Europa’s grootste EmigratieBeurs is hét trefpunt voor de
complete emigratiebranche.

Organisatie
Kantoor: Saturnusstraat 60, Unit 89; 2516 AH Den Haag
Telefoon: 00 31 (0) 70 335 5113
Fax: 00 31 (0) 70 335 5217
E-Mail: info@emigratiebeurs.nl
Website: www.emigratiebeurs.nl

Feiten & Cijfers
EmigratieBeurs 2010

• Aantal bezoekers: 9.632
• Bezoekers uit Nederland, België en
Duitsland

• Aantal exposanten: 147
• Exposanten uit 24 landen
• Oppervlakte EmigratieBeurs:
12.000 m2

• Aantal hallen: 3
• Aantal presentatiezalen: 5
• Aantal presentaties: 80
• Unieke bezoekers websites: 440.000

Trends & Toekomst
Emigratie

• 120.000 vertrekkende emigranten
per jaar

• Tendens naar parttime wonen in
het buitenland

• ZZP-ers zoeken buitenlandse
markt

• Groeimarkt internationale stages
• Minder drempels voor buitenlandse
vestiging

• Grensgebieden komen dichterbij
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