
Orange Exhibition Management B.V. (OEM) zal voor de eerste keer de Holland Paviljoens 
organiseren op SIAL CANADA 2019, die van 30 april – 2 mei plaatsvindt in het Enercare 
Centre in Toronto, Canada. OEM handelt als de exclusieve organisator van het Holland 
Paviljoen voor Nederland. 

De markt 
Canada is het op een na grootste land ter wereld en behoort tot de welvarendste landen ter 
wereld. Engels en Frans zijn de officiële talen. Voor Nederland is Canada een belangrijke 
handelspartner. De economie is sterk op export gericht en nauw verbonden aan de 
economie van de Verenigde Staten. Het aantal inwoners is echter aanzienlijk kleiner in 
vergelijking met de Verenigde Staten. Ondanks dat het land enorm groot is, wonen de 
meeste mensen in een strook van 200 kilometer langs de grens van de VS. Canada is een 
economisch divers land. Het is lid van de NAFTA, de OECD en de G8 groep van rijkste 
industrielanden plus Rusland. Het CETA handelsverdrag tussen Canada en de Europese 
Unie, dient de handel met Canada makkelijker en goedkoper te maken, bijvoorbeeld door 
eenvoudiger douaneprocedures en het ontbreken van handelsdiscriminatie. Het akkoord 
gaat ook over (onder meer)overheidsaanbestedingen, voedselveiligheid en intellectueel 
eigendom. Consumenten in Canada worden steeds kritischer. Voedselveiligheid staat hoog 
op de agenda. De belangstelling voor biologische producten, streekproducten en 
stadslandbouw groeit sterk.  

SIAL CANADA 
SIAL CANADA 2018 telde 841 deelnemers uit 59 landen en trok 18.000 bezoekers uit 67 
landen. De top 10 bezoekers kwamen uit de volgende landen: 

1. Amerika  6. Frankrijk 
2. Spanje   7. Italië 
3. Mexico  8. Colombia 
4. China   9. België 
5. Polen   10. Griekenland 

28 % van de bezoekers zijn Suppliers, 19% zijn de Importers/Distributors/Wholesalers, 18% 
zijn Retailers and Trade, 14% Food Service, 12% Other (governments/associations) en 9% is 
Services/Others. 76% van al deze bezoekers zijn de beslissingsmakers binnen het bedrijf. 
Vooral kaas/zuivel, organische producten, regionale producten, gluten vrije producten en 
private brands zijn in trek. Voor meer informatie kunt u kijken op www.sialcanada.com of op 
de website van Orange Exhibition Management. 

De kosten 
De kosten van deelname aan het Holland Paviljoen op SIAL CANADA 2019 bedragen € 
690,00 (excl. BTW) per m2 expositieruimte per deelnemend bedrijf. Per 9 m2 is het volgende 
inclusief: 

http://www.naftanow.org/
http://www.oecd.org/
http://www.g8.utoronto.ca/
http://www.sialcanada.com


• Holland uitstraling en decoratie van het gehele paviljoen 
• Vloerbedekking 
• Naam op de fries 
• 1 Tafel 
• 4 Stoelen 
• 1 Informatie counter 
• 1 Stopcontact 
• 3 Spotjes 
• Schoonmaak van de stand 
• Gehele organisatie door OEM 
   

Voor hetgeen wel en niet is inbegrepen verwijzen wij u naar de “voorwaarden van 
deelname”.  

Tevens zal een ieder binnen het Holland Paviljoen deelnemend bedrijf een bedrag van € 
290,00 (excl. BTW) worden gefactureerd, zijnde de door SIAL CANADA opgelegde kosten 
voor “deelnemers in een paviljoen” (de kosten voor een binnen uw stand “vertegenwoordigd 
bedrijf” zijn € 290,00 (excl. BTW)).  

In deze € 290,00 registratiekosten is het volgende opgenomen:  
• Gratis opname in de officiële Show Directory 
• 2 badges per 9 m2 
• 10 visitor invitation cards per 9 m2 
* Gratis registratie voor Buyers Programs 
• Gratis deelname aan alle conferenties tijdens de SIAL CANADA (behalve SIAL Food 

Hub) 
• Het recht om deel te nemen aan SIAL Innovation 
• Registratie op de lijst van deelnemers 
* Toegang tot de exhibitor area 

Deelnemen? 
Het volledig ingevulde en ondertekend aanmeldingsformulier graag vóór 5 oktober a.s. 
retourneren aan: cc@orange-management.com.  

De voorwaarden van deelname vindt u, samen met het aanmeldingsformulier, in de bijlage. 
Om aan deze beurs deel te kunnen nemen dient het aanmeldingsformulier volledig ingevuld 
te zijn en ondertekend door een persoon binnen uw organisatie die met volmacht handelt en 
is geregistreerd bij de KvK als tekenbevoegde. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, is de 
inschrijving niet geldig.  

Gezien de gelimiteerde ruimte worden aanmeldingen gehonoreerd op volgorde van 
binnenkomst en beschikbaarheid van ruimte. Ook kan de door OEM aan u toegewezen 
standruimte afwijken van de door u aangevraagde m2.  

Mocht u meer informatie willen ontvangen over het Holland Paviljoen kunt u contact 
opnemen met OEM, Caroline Cramer, mobiel: +31 6 15371456,  
e-mail: cc@orange-management.com. 

Kijk over uw grenzen en neem deel aan deze interessante beurs in een land waar veel 
potentie is voor Nederlandse producten! 

Uw aanmelding zien wij met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Caroline Cramer 
Managing Director 


