
Vragen bij presentatie Floriade Expo 2022:  

 
Komt er één centrale ingang met mogelijkheden om daar te adverteren? Komen er videoschermen 

(voor reclame) in de cabines van de kabelbaan? 

Er zijn straks twee entrees. Eén vanuit het centrum voor wie met het openbaar vervoer/fiets komt  en 

één aan de kant van Almere Haven bij de kabelbaan voor wie met de auto komt.  

Wie interesse heeft in commerciële samenwerkingen op het expoterrein kan zich aanmelden via 

https://floriade.com/nl/contact/ 

contact@floriade.com 

Wie interesse heeft in sponsoring kan contact opnemen met Jan de Groot en/of Monique 

Uppelschoten van de Gemeente Almere:  

Jan de Groot: jpdgroot@almere.nl 

Monique Uppelschoten: mluppelschoten@almere.nl 

Is de horeca al vergeven of hebben Almeerse horecaondernemers ook de mogelijkheid om zich 

daar te presenteren? Kunnen wij als accommodatieverhuur onszelf ook presenteren op de 

Floriade? 

Voor horeca en cateringvragen graag aanmelden via het inkoopportaal via 

https://floriade.com/nl/zakelijk/leverancier-worden/ 

contact@floriade.com 

Wordt de inkoopportal van de gemeente Almere ingezien door de medewerkers van Floriade Expo 

2022, of is er een aparte inkoopportal. Zo ja wat is daar de url van? 

Floriade heeft een eigen inkoopportal. Daar kunnen ondernemers zich inschrijven. Als men wat nodig 

heeft bv fotograaf,  voorzieningen etc. wordt eerst op de portal gekeken. Aanmelden kan via: 

https://floriade.com/nl/contact/ 

contact@floriade.com 

Welke soort horeca komt er in woontoren Flores?  

In de commerciële ruimte op de begane grond komt daghoreca, retail, EHBO-punt en de 

appartementen worden ingezet voor logies en vergaderzalen voor (internationale) deelnemers 

aan Floriade. Bovenin komt een businesslounge 

Suggestie van één van de deelnemers aan het webinar: Misschien een Youth Hostel inrichten op één 

etage van Flores voor studenten en jongeren? 

Is Indonesië een artist impression of is dit zoals het paviljoen gaat worden?  

Het beeld van de inzending van Indonesië is op enkele details na het definitieve ontwerp.  

Hoeveel landen verwacht de Floriade daadwerkelijk als deelnemers? Verwacht Floriade nog 

afmeldingen door Covid19? Naast de genoemde landen, welke andere landen doen nog meer mee 

van de 40? 

Internationale deelnemers hebben zich ook in de Covid-periode aangemeld. Floriade telt nu 40 

international participants. Het gaat voornamelijk om landen in Europa, Azië en Afrika. 

Tot nu toe zeker geen aanwijzingen voor afmeldingen van de reisindustrie, integendeel. Er is veel 

ruimte (60 hectare) op het expoterrein, als attractieparken open mogen, geldt dat straks ook voor de 

Expo. Floriade zal naar verwachting 2 miljoen bezoekers ontvangen.   
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Worden de kwekers uit Almere mee genomen in de Floriade? 

Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die mede georganiseerd wordt door de Nederlandse 

Tuinbouwraad. Floriade staat open voor samenwerkingen met tuinbouwbedrijven in het hele land, 

uiteraard ook uit Almere en Flevoland. 

 

Hoe zijn de doelgroepen verdeeld (percentages)?  

Ouders/gezinnen met kinderen en senioren zijn de belangrijkste doelgroepen. Vooral socializers 

(vrijheid, entertainment en familiewaarden) en creatives (idealisten met een open geest voor wie 

zelfontplooiing cruciaal is). 

Inwoners uit Almere en Flevoland zijn ook meegenomen in de communicatie-doelgroepen voor de 

Expo. 

Bij deze Floriade zijn ook jongeren een belangrijke doelgroep. De Floriade thematiek sluit zeer bij deze 

doelgroep aan. In aanloop naar Floriade betrekt Floriade Academy jong talent. Er zijn stagiaires en 

studenten bij Floriade betrokken. Aeres Hogeschool Almere opent na de zomer al op het terrein. 

Bezoekers Floriade Expo 2022 

Eigen inwoners/Nederland: 72%  

Buitenlandse bezoekers: 28%  

Duitsland is de belangrijkste markt: 41%, UK 15%, België 12% en Frankrijk 10%. De rest van de gasten 

is afkomstig uit Amerika, Azië en overige landen.  

Voor vragen van de reisindustrie kunt u contact opnemen met Nicole Venema via 

traveltrade@floriade.com 

Vragen bij presentatie Arrangementen:  

Is er een actief programma om omliggende dagreactie-uitjes onder de aandacht te brengen - in 

hoeverre is het concurrentie voor het dagje-uit budget in 2022 voor andere uitjes? Komt er een 

marketing programma?  

29% van de bezoekers plannen een verblijfsbezoek. Er komt aan het einde van het jaar t/m okt 2021 

een uitgebreid marketingprogramma.  

Welk systeem moet je hebben om je eigen ticketsysteem hieraan te kunnen koppelen?  

Het ticketsysteem waar de portal van Visit Almere mee werkt is via tiqets.com/nl. Daar kun je je eigen 

ticketsysteem aan koppelen.  

Wat zijn de kosten?  

Er zijn geen eenmalige kosten/initiële investering voor de technologie voor ondernemers. 

Er gelden alleen kosten per verkoop: 

Rechtstreekse verkoop: 2,5% per verkocht kaartje (excl. betaalkosten*) 

Verkoop via DMO/regionaal partnernetwerk: 6% (excl. betaalkosten*) 

 

Bij de transactiekosten zal ook 0,06 cent sms-kosten per order worden inbegrepen. Globaal zijn de 

betaalkosten ongeveer 2% 

 

Is het een idee om een Hop On-Hop off bus te laten rijden met meertalige gids zoals bijv. in Berlijn? 

Almere City Marketing doet alleen de marketing hiervan. Maar als een ondernemer dit ziet zitten, kan 

hij/zij dit opstarten. Contactpersoon: Conny Bouw Gemeente Almere om door te verwijzen voor 

vergunningen etc.  
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Opmerking: Goed plan, lijkt mij dan goed om stadslandgoed de Kemphaan ook in deze rit mee te 

nemen.  

Zijn er al andere plannen om de Kemphaan met de Floriade te verbinden? 

Initiatief ligt niet bij de Floriade BV. Als de Kemphaan arrangementen met Floriadethematiek maakt, 

kan dit worden meegenomen op visitalmere.com/floriade 

Contactpersoon Almere City Marketing voor arrangementen:  

Roxanne Overdijk, r.overdijk@almere-citymarketing.nl 

Contactpersoon Gemeente Almere, Toerisme en Recreatie, voor overige vragen:  

Conny Bouw, cbouw@almere.nl 
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