Gulfood Manufacturing 2019
Wilt u als bedrijf uw horizon verruimen, nieuwe kansen en uitdagingen aanboren, uw
innovaties, kennis en kunde tentoonstellen of uw bestaande contacten versterken en nieuwe
contacten aanboren? Neem dan deel aan de Gulfood Manufacturing!
Orange Exhibition Management B.V. (OEM) zal wederom de Holland Paviljoens organiseren
in de diverse sectoren op Gulfood Manufacturing 2019, die van 29-31 oktober voor de 6e
keer plaatsvindt in het International Convention and Exhibition Centre in Dubai, Verenigde
Arabische Emiraten. OEM handelt als de exclusieve agent voor Nederland.
Een aantal feiten op een rij:
•

Record toename van toeristen en zakenreizen, leidt tot meer consumptie. Dubai
International Airport handelt 10 miljoen toeristen en 50 miljoen transit passagiers per
jaar af!

•

De Arabische Emiraten zijn de toegang naar de Arabische en Afrikaanse markten en
goed voor 61% van GCC handelsvolume. De Wereldbank schat dat de MENAvoedingsmiddelenmarkt rond het jaar 2030 de US$ 1 biljoen zal overstijgen.

•

Dubai is de 3e grootste re-exporteur in de wereld

•

De verpakkingsindustrie in de Arabische Emiraten is goed voor US$ 2,3 miljard en
een van de snelst groeiende sectoren in de MENA-regio.

•

75% van GCC verpakkingsmateriaal en 42% van het printmateriaal wordt
gedomineerd door de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

•

Expo 2020, waarvoor 510 hotels worden gebouwd. Er worden 25 miljoen bezoekers
binnen 6 maanden verwacht.

De sectoren die de beursorganisatie benoemd heeft en waar de bedrijven zich voor in
kunnen schrijven zijn:
• Ingredients
• Processing & Packaging
• Automation & Controls
• Supply Chain Solutions

Gulfood Manufacturing 2018
De Gulfood Manufacturing is in het Midden-Oosten de meest toonaangevende internationale
vakbeurs. De internationale belangstelling om aan deze 3-daagse beurs deel te nemen is
nog steeds overweldigend. Enkele feiten over de tentoonstelling in 2018: 35.900 bezoekers
uit 160 landen. 1.544 exposanten uit 54 landen en 52 landen paviljoens waren
vertegenwoordigd. De beurs beslaat een oppervlakte van 81.000 m2.
U kunt voor meer informatie klikken op: www.gulfoodmanufacturing.com 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 2018 met meer gedetailleerde informatie over de beurs en
andere wetenswaardigheden.

Deelname in één van de Holland Paviljoens op Gulfood Manufacturing 2019
De kosten voor deelname in een van de Holland Paviljoens bedragen € 750,00 (excl. BTW)
per m2 expositieruimte. Per deelnemend bedrijf wordt ook een verplichte verzekering van
€ 145,00 berekend. Tevens dient een bedrag van € 330,00 voor de internet listing te worden
betaald en nieuw dit jaar zijn de registratie kosten van € 265,00. Deze kosten worden door
de beursorganisatie opgelegd en zijn inclusief 5% VAT (sinds 1 januari 2018 ingevoerd in
VAE). Minimale standgrootte is 12 m2 (3 m front en 4 m diep).
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 29 maart a.s.
Wees er snel bij want de ruimte is gelimiteerd en er is veel animo van het Nederlandse
bedrijfsleven om deel te nemen! Midden juni dienen wij onverkochte ruimte aan de
beursorgansiatie terug te geven en is de kans klein dat wij hierna nog ruimte kunnen krijgen.
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@orangemanagement.com.
Uw aanmelding zien wij met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Caroline Cramer
Managing Director

