Geachte heer, mevrouw,
Dear SIAL China Community,
In view of the global spread of COVID-19 (coronavirus), and after intensive consultation and
communication with exhibitors and partners, we will postpone SIAL China 2020 to
September 28th – 30th, 2020 at National Exhibition and Convention Center (Shanghai)
(NECC).
The serious international concerns of COVID-19 dictate that health and safety of exhibitors
and visitors must be our priority. Therefore, we have undertaken further analysis of the
current situation. In light of cities like Beijing and Shanghai adding more precautionary
restrictions, such as a 14-day self-isolation upon landing in China, we must reconsider our
plans. The impact on travel in May, for our international participants, is too logistically
challenging to continue as planned. Therefore, as the organizer of SIAL China, we have
decided to postpone the SIAL China 2020 to September. We are pleased to report that this
decision is supported by both international and domestic exhibitors and partners.
We would like to sincerely thank you for your understanding and support. We look forward to
welcoming you to SIAL China 2020 in September 28th-30th at NECC.

Orange Exhibition Management B.V. (OEM) zal de Holland Paviljoens organiseren op SIAL
CHINA 2020, die van nu van 28-30 september plaatsvindt in het National Exhibition en
Convention Center (Shanghai) (NECC). OEM handelt als de exclusieve organisator van het
Holland Paviljoen voor Nederland.
SIAL CHINA
De SIAL CHINA 2020 is de 3e grootste voedingsmiddelen tentoonstelling in de wereld en
heeft een track record van 20 jaar in deze markt. SIAL CHINA 2019 telde 4.300 deelnemers
uit 70 landen en meer dan 112.000 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. 19% van de bezoekers zijn Food
Manufacturers/Processors, 12% is gerelateerd aan de Catering & Food Services, 59% is
Retail and Trade en 10% 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 2020 bedragen € 785,00
(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
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 €
235,00 (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 € 235,00 (excl. BTW)). NB. Indien u rechtstreeks deelneemt aan deze beurs dient
u € 570,00 (excl. BTW) te betalen!
In deze € 235,00 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 24 april 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

