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SMART 2017: 15E EDITIE OP ST. MAARTEN 

Philipsburg, 29 mei 2017 – St. Maarten/Saint Martin Annual Regional Tradeshow (SMART), de 

grootste vakbeurs van het noordoosten van het Caribisch gebied, vindt dit jaar van 14 t.e.m. 16 juni 

voor de 15e keer plaats op St. Maarten. De beurs biedt touroperators, reisagenten, reis gerelateerde 

media en eventorganisatoren de kans om kennis te maken met hotels, DMC’s en toeristische 

organisaties uit het Caribisch gebied.  

De toonaangevende vakbeurs van het noordoosten van de Caraïben trekt jaarlijks duizenden bezoekers. 

Naast St. Maarten zijn ook andere eilanden zoals Saba, Anguilla, Antigua, Barbados, St. Barths en de 

Britse Maagdeneilanden vertegenwoordigd op SMART. De beurs, die dit jaar plaats vindt in het Westin 

Dawn Beach Resort & Spa, biedt spelers in de toeristische sector de mogelijkheid om hun product voor te 

stellen aan een internationaal publiek.  

Nieuwe interactieve workshops 

Het is de ambitie van de organisatie om deze 15e editie van het evenement succesvoller te maken dan de 

vorige edities. Om deze reden organiseert SMART dit jaar een aantal interactieve workshops om bezoekers 

de mogelijkheid te geven kennis op te doen over verschillende disciplines en trends in het vakgebied. De 

workshops worden onder andere gegeven door Expedia, Caribbean Hotel and Tourism Association 

(CHTA), Google 360 en Mastercard. 

Nederland en België vertegenwoordigd 

Op uitnodiging van het St. Maarten Tourist Bureau zullen 25 Nederlandse en Belgische reisagenten 

aanwezig zijn op SMART. De vakbeurs is onderdeel van een uitgebreide studiereis waar de reisagenten 

de kans krijgen om het eiland beter te leren kennen.  

Over SMART  

De beurs wordt georganiseerd door de St. Maarten Hospitality & Trade Association (SHTA) en 

L’Association des Hotelier de St. Martin (AHSM) in samenwerking met St. Maarten Tourist Bureau en Saint-

Martin Tourism Office. SMART 2017 trapt op woensdag 14 juni af met een grote welkomstreceptie waar 

aanwezigen met elkaar kunnen kennismaken. 

 
Meer informatie over St. Maarten via http://www.vakantiestmaarten.nl/  

Meer informatie over SMART via http://shta.com/events/smart/ 
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