Geachte heer, mevrouw,
In samenwerking met VNU Exhibitions Europe zal Orange Exhibition Management B.V. (OEM) voor de
eerste keer het Holland Paviljoen organiseren binnen de sector Food Engineering op VIV Asia 2019,
die van 13 – 15 maart plaatsvindt in Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) in
Bangkok, Thailand.
OEM heeft de volledige steun van de organisator van VIV Asia, VNU Exhibtions Europe en handelt als
de exclusieve agent voor Nederland.
Een aantal feiten op een rij:
VIV Asia is dé internationale vakbeurs voor productie van dierlijke eiwitten door de gehele
waardeketen “From Feed to Food”, in Azië.
De sector Food Engineering omvat waarde toevoegende technologie, producten en services door de
volledige (vlees)verwerking keten. Naast processing equipment, wordt deze sector gecompleteerd
door onder andere leveranciers van Meat/Food Ingredients & Additives, Packaging, Logistics en
Cooling. De voormalige sector Slaughtering/Processing is vervangen door Processing/Food
Engineering, dit omwille van duidelijkheid van het nieuwe concept voor deze beurs! Klik hier voor
meer informatie: factsheet
Doel is ook om beslissers inzake het produceren van vleesproducten en gerelateerde zaken als
verpakking een sterk aanbod te bieden dat bestaat uit:
Inhoudelijke programma’s (waaronder IFIF’s 6th Global Feed & Food Congress, 3 dagen,
voorbeurs)
Ruim 3,500 m2 netto aan beursoppervlak waar aanbieders van technologie in slacht en
verdere verwerking hun oplossingen tonen.
De sectoren die de beursorganisatie benoemd heeft en waar de bedrijven zich voor in kunnen
schrijven zijn:
• Animal Health
• (Meat/Food) Ingredients & Additives
• CropTech-FeedTech
• Breeding / Hatching
• Farm Production
• Processing / Food Engineering

!
VIV Asia 2017
De VIV Asia is in Azië de meest toonaangevende internationale vakbeurs. De internationale
belangstelling om aan deze 3-daagse beurs deel te nemen is overweldigend. Enkele feiten over de
tentoonstelling in 2017: 45.952 bezoekers uit 127 landen en 1.057 exposanten uit 55 landen waren
vertegenwoordigd. U kunt voor meer informatie klikken op: www.viv.net of op www.orangemanagement.com. Op laatst genoemde website kunt u zich ook rechtstreeks aanmelden voor het
Holland Paviljoen in de sector van uw keuze. Tevens vindt u hier de indeling van de hallen, het post
show report van 2017 en andere informatie.
Deelname aan het Holland Paviljoen in Food Engineering op VIV Asia 2019
De kosten voor deelname in het Holland Paviljoen bedragen € 580,00 (excl. BTW) per m2
expositieruimte. Per deelnemend bedrijf (en co-exhibitors) wordt een verplichte registratie fee van
295,00 (excl. BTW) berekend. Hierin zit de vermelding in de beurscatalogus (print en online via
VIV.net).
De voorwaarden van deelname vindt u, samen met het aanmeldingsformulier, in de bijlage. Om aan
deze beurs deel te kunnen nemen dient u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld, en ondertekent
door een persoon binnen zijn/haar organisatie met volmacht handelt en is geregistreerd bij de KvK als
tekenbevoegde. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, is de inschrijving niet geldig.
Deadline voor aanmelding is 26 oktober a.s.
Wees er snel bij want de ruimte is gelimiteerd!
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, telefoon: +31 6 15371456, e-mail: cc@orange-management.com.
Uw aanmelding zien wij met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Caroline Cramer
Managing Director

