
Persbericht 

De IamExpat Fair keert terug in Amsterdam deze lente 

“Alles wat expats nodig hebben, op één plek!” 

Deze lente zal de IamExpat Fair plaatsvinden in de iconische Gashouder Westergas. Met meer 

standhouders dan ooit tevoren zal de Fair, welke gehouden wordt op 4 april, de grootste zijn die wij ooit 

georganiseerd hebben in Amsterdam. 

Het evenement brengt lokale bedrijven, dienstverleners en duizenden expats van over de hele wereld 

samen. Het is een fantastische kans voor expats in Nederland om alles te vinden wat zij nodig hebben op 

één plek, gedurende één dag. 

Bij dit gratis, eendaagse evenement kunnen aanwezigen stands bezoeken die alles met het expat leven 

te maken hebben - van carriere, wonen en onderwijs tot familiezaken, gezondheid en recreatie. Voor 

diegenen die echt het meeste uit de dag willen halen bieden wij een reeks workshops aan gegeven door 

experts - deze kan je gratis bijwonen! 

Of je nou connecties wilt maken met recruiters, je je wilt aanmelden voor een cursus Nederlands, je 

hypotheekadvies in wilt winnen of je gewoon wat gratis spulletjes wilt scoren, de IamExpat Fair belooft 

een gezellige (en informatieve) dag te worden voor iedereen. Er is zelfs een kinderzone voor de kleintjes. 

Wij zijn de hele dag aanwezig in de Westergas van 10:00 uur tot 17:00 uur. De eerste 2.000 bezoekers 

krijgen een gratis goodiebag, dus wees er snel bij! 

Tot 4 april! Wij hebben er zin in. 

Bezoek de IamExpat Fair om: 

·         Recruiters te ontmoeten en vacatures te bekijken 

·         Huurwoningen te vinden 

·         Nederlandse hypotheken te doorgronden 

·         Internationaal georiënteerde bedrijven te ontdekken 

·         Lid te worden van een sportschool, gezondheidsadvies te krijgen of om een nieuwe hobby 

te vinden 

·         Gratis workshops en presentaties bij te wonen  

·         Te profiteren van exclusieve aanbiedingen 

Reserveer nu je gratis ticket! 

De toonaangevende expat beurs in Nederland 

Sinds haar oprichting, heeft de IamExpat Fair meer dan 320 bedrijven mogen voorstellen, 172 gratis 

workshops aangeboden en meer dan 22.600 bezoekers van 150 landen welkom geheten. Dit maakt het 

de meest toonaangevende expat beurs in Nederland. 

Zet de datum in je agenda en reserveer nu je ticket online! 

Algemene informatie van IamExpat Fair - Amsterdam, 2020 

Datum: Zaterdag, 4 april, 2020 

https://amsterdam.iamexpatfair.nl/free-registration/
https://amsterdam.iamexpatfair.nl/free-registration/


Tijd: 10:00 tot 17:00 uur 

Locatie: Gashouder Westergas, Amsterdam 

Entree is gratis maar je moet je wel van tevoren online registreren:  

https://amsterdam.iamexpatfair.nl/free-registration/  

Het gehele workshop programma wordt bekendgemaakt in maart: 

https://amsterdam.iamexpatfair.nl/program/  

Voor persvragen en -toegang, contact: contact@iamexpatfair.nl  

Hi-res filmpjes:   

https://vimeo.com/389041187  

https://youtu.be/nBi9jFwg2Ns  
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