SIAL CHINA 2019 Uitnodiging Holland Paviljoens
14 – 16 mei 2019
Orange Exhibition Management B.V. (OEM) zal wederom de Holland Paviljoens organiseren op
SIAL CHINA 2019, die van 14 – 16 mei plaatsvindt in het Shanghai New International Expo Centre
in Shanghai, China. OEM handelt als de exclusieve organisator van het Holland Paviljoen voor
Nederland.
De markt
China is de tweede economie ter wereld en streeft wellicht nog dit decennium de Verenigde Staten
voorbij. Het is nog steeds één van de snelst groeiende economieën, maar de jaren dat de
economische groei 9 en 10% bedroeg, zijn voorbij.
Nederland heeft een goede reputatie bij de Chinezen als het gaat om levensmiddelen en de
betrouwbaarheid daarvan. De gedachte van de Chinees is dat lokaal geproduceerd voedsel niet
veilig is. Voor veilige producten kijken ze liever over de grens. De welvaart neemt toe (38% van het
huishoudelijk budget wordt besteed aan eten) en dus ook de eisen aan kwaliteit en veiligheid van
het voedsel. De voedingsmiddelenindustrie groeit met ongeveer 20% op jaarbasis.
Het gebied van Shanghai en Jiangsu Provincie is één van de rijkste gebieden in China. 23% van de
totale bevolking behoort tot een huishouden dat US$ 18.000-36.000 per jaar te besteden heeft.
Dergelijke groepen consumenten stellen steeds hogere eisen aan voedselkwaliteit en
voedselveiligheid.
Voedselveiligheid zal de komende decennia een belangrijk onderwerp blijven in China. Een van de
andere uitdagingen voor China is voldoende voedsel produceren op relatief weinig grond.
SIAL CHINA
De SIAL CHINA 2019 is de 3e grootste voedingsmiddelen tentoonstelling in de wereld en heeft een
track record van 19 jaar in deze markt. SIAL CHINA 2018 telde 3.400 deelnemers uit 70 landen en
meer dan 110.600 bezoekers. Er waren 21 productsectoren vertegenwoordigd. De totale show
besloeg 162.000 m2 verdeeld over 13 hallen.
Bezoekers van deze beurs zoeken voornamelijk nieuwe distributeurs, nieuwe producten en willen
tevens nieuwe trends in de markt ontdekken. 16% van de bezoekers zijn Food Manufacturers/
Processors, 19% is gerelateerd aan de Catering & Food Services, 56% is Retail and Trade en 9% is
Services/Others. 92% van al deze bezoekers zijn de beslissingsmakers binnen het bedrijf.
De kosten

De kosten van deelname aan het Holland
Paviljoen op SIAL CHINA 2019 bedragen
€ 765,00 (excl. BTW) per m2
expositieruimte per deelnemend bedrijf.
Per 9 m2 is het volgende inclusief:
Holland uitstraling en decoratie van
•
het gehele paviljoen
Vloerbedekking
•
Naam op de fries
•
Tafel
•
Stoelen
•
1Informatie 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 € 225,00
(excl. BTW) worden gefactureerd, zijnde de door SIAL CHINA opgelegde kosten voor “deelnemers
in een paviljoen” (de kosten voor een binnen uw stand “vertegenwoordigd bedrijf” zijn € 225,00
(excl. BTW)). NB. Indien u rechtstreeks deelneemt aan deze beurs dient u € 550,00 (excl. BTW) te
betalen!
In deze € 225,00 registratiekosten is het volgende opgenomen:
Opname in de Show Directory
•
Opname op de SIAL CHINA website met een link naar uw website
•
Ongelimiteerd aantal uitnodigingen (e-cards)
•
Gratis deelname aan SIAL Innovation Competition en andere conferenties tijdens de SIAL
•
CHINA
1 badge per m2
•
Exemplaar van de SIAL CHINA catalogus
•
Deelnemen?
Het volledig ingevulde en ondertekend aanmeldingsformulier graag vóór 28 september 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.
Voor marktinformatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Ambassade in Beijing, Martin
Olde Monnikhof, landbouwraad, telefoon: +86 10 85320260, e-mail: pek-lnv@minbuza.nl of Nick
Hong, Agro-Food Department, Consulate General of the Kingdom of the Netherlands, 10/F, B
Tower, Dawning Center, No. 500 Hongbaoshi Road Changing District, Shanghai 201103. Tel: +86
212208 7288, e-mail: nick.hong@minbuza.nl.

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.
Uw aanmelding zien wij met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Caroline Cramer
Managing Director

