
	

Geachte heer, mevrouw, 

Orange Exhibition Management B.V. (OEM) zal het Holland Paviljoen organiseren op  
2-jaarlijkse ALIMENTARIA 2020, die van 20 – 23 april plaatsvindt in het Fira Barcelona Gran 
Via. OEM handelt als de exclusieve organisator van het Holland Paviljoen voor Nederland. 

De markt 
De Spaanse export is na de crisis, in 2010 en begin 2011 sterk gestegen. Hoewel Spanje in 
toenemende mate internationaliseert en het handelstekort in 2009 is afgenomen van 
ongeveer €36.44 miljard in 2008 tot €18.69 miljard, importeert het land nog altijd meer dan 
dat het exporteert. In 2012 bedroeg de totale import 25,4% van het BBP en totale export 
21,6% van het BBP. De totale buitenlandse investeringen in 2012 bedroegen €21.374 
miljoen. Dit is een toename van 3.7% ten opzichte van 2011. Het grootste gedeelte hiervan 
was afkomstig uit Nederland. De totale waarde van de export bedroeg $ 314 miljard in 2017 
en de totale waarde van de import bedroeg $ 339.  

ALIMENTARIA 
De ALIMENTARIA 2020 is één van de grootste voedingsmiddelen tentoonstellingen in 
Europa. ALIMENTARIA 2018 telde 3.938 deelnemers uit 65 landen en meer dan 140.500 
bezoekers uit 156 landen. Daarbij komt nog dat HOSTELCO opnieuw samen met 
ALIMENTARIA wordt gehouden. In totaal beslaat de beurs 83.410 m2.  

Bezoekers aan deze beurs zijn: 
• Distributeurs 
• Groothandelaars 
• Supermarkten 
• Speciaalzaken 
• Hotel & restaurant eigenaars/uitbaters 

De kosten 
De kosten van deelname aan het Holland Paviljoen (zie plaatje om een idee te krijgen) 
bedragen € 625,00 (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 
• 1 Tafel 
• 4 Stoelen 
• 1 Informatie counter 
• Opbergruimte met deur 
• 1 Stopcontact 
• 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  
€ 120,00 (excl. BTW) worden gefactureerd, 
zijnde de door de beursorganisatie 
opgelegde registration fee. Voor iedere co-
exhibitor wordt tevens dit bedrag 
doorberekend. 

Deelnemen? 
Het volledig ingevulde en ondertekend 
aanmeldingsformulier graag vóór 13 
december 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. 

Uw aanmelding zien wij met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Caroline Cramer 
Managing Director 


