Gulfood Manufacturing 2020
Food Produc4on, reinvented
Holland Paviljoens
Dubai World Trade Centre, Dubai, VAE, 3 – 5 november
2020
In deze woelige ,jden waarin het Coronavirus onze levens wereldwijd beheerst en de economie daar
stevig op reageert door wegglijdende koersen en (steun)maatregelen van regeringen moeten we ook
naar de toekomst blijven kijken. We willen graag met elkaar de economie weer tot bloei brengen,
nieuwe kansen en uitdagingen aangaan en de horizon verruimen. Nieuwe contacten opdoen en
bestaande contacten versterken. Neem dan deel aan het Holland Paviljoen op de Gulfood
Manufacturing!
Orange Exhibi,on Management B.V. (OEM) zal de Holland Paviljoens in de Ingredients en Packaging &
Processing organiseren op de Gulfood Manufacturing 2020, die van 3 – 5 november voor de 7e keer
plaatsvindt in het Dubai World Trade Centre (DWTC). OEM handelt als de exclusieve agent voor
Nederland.
Gulfood Manufacturing 2019
Is in het Midden-Oosten de meest toonaangevende interna,onale vakbeurs. De interna,onale
belangstelling om aan deze 3-daagse beurs deel te nemen is nog steeds erg groot. Enkele feiten over
de tentoonstelling in 2019: 39.154 bezoekers uit 160 landen en meer dan 1.600 exposanten uit meer
dan 60 landen waren vertegenwoordigd.
Sectoren vertegenwoordigd:
- Ingredients
- Processing
- Packaging
- Prin,ng & Labelling
- Automa,on
- Supply Chain
- Warehousing
YUMMEX, Private Label & Licensing, Speciality Food Fes,val & GulfHost zullen ook een deel van de
hallen in beslag nemen. Voor het Holland Paviljoen op de Private Label & Licensing zullen wij een
aparte mailing sturen.
U kunt voor meer informa,e klikken op: www.gulfoodmanufacturing.com of op www.orangemanagement.com. Op laatstgenoemde 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 diverse hallen
naar sectoren (Holland Paviljoens voor Ingredients in Sheikh Saeed Hall en Processing & Packaging in
hal 7, net als voorgaande edi,es). Het post show report van 2019 met meer gedetailleerde informa,e
(bezoekersproﬁel) over de beurs en andere wetenswaardigheden kunt u ook op de website van OEM
vinden. Of klik HIER
Deelname aan het Holland Paviljoen op Gulfood Manufacturing 2020
De kosten voor deelname aan één van de Holland Paviljoens bedragen € 780,00 (excl. BTW) per m2
exposi,eruimte. Per deelnemend bedrijf wordt er een verplichte verzekering van € 150,00 (excl. BTW)
berekend. Ook dient een bedrag van €340,00 (excl. BTW) voor internet lis,ng en € 275,00 (excl. BTW)

voor registra,e kosten te worden betaald. Deze kosten worden door de beursorganisa,e opgelegd en
zijn inclusief 5% VAT. Minimale stand grooie is 12 m2 (blokken zijn 4 m diep).
De voorwaarden van deelname vindt u, samen met het aanmeldingsformulier, in de bijlage. Om aan
de beurs te kunnen deelnemen, dient u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld door een
persoon binnen uw organisa,e die met volmacht handelt en is geregistreerd bij de KvK als
tekenbevoegd te laten ondertekenen. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, is de inschrijving niet
geldig.
Deadline voor aanmelding is vrijdag 24 april a.s. Wees er snel bij want de ruimte is gelimiteerd en er
is momenteel veel animo van het Nederlandse bedrijfsleven om deel te nemen! Midden juni dienen
wij onverkochte ruimte aan de beursorganisa,e terug te geven en is de kans klein dat wij daarna 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 vragen en/of opmerkingen hebben dan sta ik uiteraard tot uw beschikking.
U kunt contact opnemen met ondergetekende op telefoonnummer: +31 6 15371456 of via e-mail:
cc@orange-management.com.
Uw AANMELDING (link naar Pdf) zien bij met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Caroline Cramer
Managing Director

