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Factsheet RAI Amsterdam 
25 augustus 2021 

 
RAI Amsterdam is een internationale event- en congresorganisatie. Sinds 1893 brengt RAI Amsterdam 

mensen samen, verbindt en inspireert ze door betekenisvolle ontmoetingen te organiseren en te 

faciliteren. Of het nu gaat om een publieksevenement, een groot congres, een internationale vakbeurs, 

een dance-event of een theatervoorstelling.  

 

Economische betekenis RAI Amsterdam 

RAI Amsterdam draagt bij aan de welvaart van Amsterdam en omgeving en aan de maatschappij als 

geheel. De evenementen die bij de RAI plaatsvinden dragen zorg voor omzet in de stad. In opdracht van 

de gemeente Amsterdam deed Ecorys in 2020 onderzoek naar de economische waarde van de RAI voor 

Amsterdam en omgeving. Dit op basis van de cijfers van 2019.  

 

Met een bestedingsimpuls/omzet van circa 690 miljoen euro, zorgde RAI Amsterdam voor een 

toegevoegde waarde van circa 580 miljoen euro en een werkgelegenheid van 6.300 fte’s. Gemiddeld 

genereert RAI Amsterdam als onderneming met 1 euro omzet, 7 euro toegevoegde waarde voor de 

regio.* 

 

* Duiding Ecorys: Voor de bestedingsimpuls/omzet is gekeken naar directe en afgeleide effecten. Voor het bepalen van genoemde 

toegevoegde waarde en de werkgelegenheid is gebruik gemaakt van gegevens die kunnen worden afgeleid uit de Nationale 

Rekeningen van het CBS. Voor de bepaling van de uiteindelijke bijdrage van RAI Amsterdam aan de (regionale) economie wordt 

uitgegaan van zogenaamde uitstralingseffecten. Deze hangen samen met de extra bestedingen van bezoekers aan RAI Amsterdam 

en omgeving (o.a. horeca) en vanwege promotie en vergroting van de naamsbekendheid van de regio. 

 

Gemiddelde jaaromzet en economische betekenis* 
▪ Gemiddelde jaaromzet RAI Amsterdam  131,3 miljoen 
▪ Toegevoegde waarde Amsterdam e.o.  919,1 miljoen 

 

Gemiddeld aantal evenementen en bezoekers 
▪ Gemiddeld aantal evenementen per jaar  500 

o waarvan internationale congressen  50 
o waarvan internationale beurzen  70 

 
▪ Gemiddeld aantal bezoekers per jaar  1,5 miljoen 

 

* Gemiddelde over vijf jaren (2015 t/m 2019), vóór Covid-19 

 

 

Geprognotiseerde omzet en economische betekenis september t/m december 2021* 
▪ Geprognotiseerde omzet RAI Amsterdam  50,1 miljoen 
▪ Toegevoegde waarde Amsterdam e.o.  350,7 miljoen 

 

Aantal evenementen en bezoekers september t/m oktober 2021* 
▪ Gepland aantal evenementen   33 
▪ Totaal aantal verwachtte bezoekers   313.500 

 

* Op basis van huidige planning d.d. 25 augustus 2021. In ‘normale’ jaren (vóór Covid-19) is de tweede helft van het  

   jaar de periode waarin de meeste evenementen en de hoogste omzetten worden gehaald 

 



  

2/3  

 

 
Topsectoren 

▪ Zakelijke evenementen zijn een belangrijke schakel in kennisoverdracht en economische groei. 
▪ Veel van de (inter)nationale titels van de RAI sluiten aan op aandachtspunten van de topsectoren en 

leveren een belangrijke bijdrage aan de zichtbaarheid van kennis en expertise van Nederlandse 
bedrijven en instituten. 

▪ RAI Amsterdam is tevens actief in het werven van toonaangevende associatiecongressen, beurzen 

en corporate evenementen op thema’s die voor de stad / BV Nederland van belang zijn. 

Evenementen die innovatie aanjagen en internationale zichtbaarheid vergroten. 

▪ Veel van deze internationale zakelijke bijeenkomsten omvatten onderwerpen en branches die passen 

binnen de doelstellingen van gemeente en landelijke overheid. Denk aan medische ontwikkelingen, 

innovaties in techniek en digitalisering, fintech, mobiliteit en duurzaamheid. 
 

Selectie relevante zakelijke evenementen t/m december 2021 
Volgens huidige planning d.d 25 augustus 2021 

 

Money20/20 Europe     

Sector: Finance, Technology 

21 - 23 september 

Greentech live & online  

Sector: Horticulture, Food 

28 - 30 september 

IGB Live     

Sector: Gaming, Technology 

28 september – 1 oktober  

ESCRS      
Congress of the European Society of Cataract and 

Refractive Surgeons 

Sector: Health & Life Sciences  

8 - 11 oktober 

FESPA       
FESPA Global Print Expo, European Sign 

Expo, Sportswear Pro  

Sector: Print, Technology 
12 - 15 oktober 

Broadband Forum    

Sector: Technology 

12 - 14 oktober 

 

EAGE       

European Association of Geoscientists and 

Engineers 

Sector: Geoscience & Engineering 

18 - 21 oktober 

MRO Europe 

Sector: Aviation     

19 - 21 oktober  

 

Intermodal      

Sector: Logistics & Transport   

26 - 28 oktober  

Aquatech   

Sector: Watertechnology 

2 - 5 november 

Metstrade     

Sector: Water & maritime  

16 - 18 november 

IBC       

International Broadcasting Convention 

Sector:  Electronics, Technology 

3 - 6 december 
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Selectie relevante zakelijke evenementen in 2022 
Externe organisatoren, volgens huidige planning d.d. 25 augustus 2021 

 

Op de planning staan o.a.: 

▪ Internationale congressen van associaties en corporates 28 

▪ Internationale congressen     30  

 

Waaronder verwacht: 

▪ Cisco Live 2022 - ICT 

▪ Annual Congress of th European Association of Urology 2022 - Medical Science 

▪ PLMA ’s World of Private Label International Trade Show  - Commerce 

▪ Money20/20 Europe - Finance Technology 

▪ European Women in Tech - Technology 

▪ Electric & Hybrid Marine World Expo and Marine Maintenance World Expo - Boats, Transport 

▪ Interspill Conference & Exhibition – Ecology & Environment 

▪ Int. Conference of Strongly Correlated Electron Systems - Science 

▪ IBC International Broadcasting Convention – Electronics, Technology 

▪ Annual SWIFT Conference and Exhibition (SIBOS 2022) – Finance, Technology 

▪ 38th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis – 

Medical Science 

 

Algemeen RAI Amsterdam 

 

Totaal oppervlak 116.600 m2 

Congrescentra 3 onderling verbonden congreslocaties 

Hallen 12 onderling verbonden hallen, uitbreidbaar met twee semipermanente hallen 

Zalen 2 auditoria, een grote ballroom met 2.000 zitplaatsen. In totaal 70 congres- en 

vergaderzalen. Accommodatie voor 10 tot 10.000 personen per zaal 

Foyers en lounges Multifunctionele ruimtes voor exposities, feesten en partijen 

Ingangen 9 afzonderlijke ingangen: een eigen entree voor ieder evenement 

Restaurants en bars 9 restaurants, bars en lounges. Van buffet tot à la carte 

Parkeergarages Capaciteit van 4.000 plaatsen op eigen terrein 

Haven Eigen haven met directe verbinding met de Amsterdamse grachten 

Treinstation (NS) Met naam Amsterdam RAI, direct naast het RAI Amsterdam Convention Centre 

Twee metrostations 

(GVB) 

Station RAI verbindt met de metrolijn die een ring vormt rond de stad. Het 

nieuwe station Europaplein ligt 50m van de entree van de RAI en verbindt de 

RAI met het centrum. 

Hotel (nhow) On-site congreshotel met 650 kamers en 200 parkeerplaatsen 
 


