
	

Terwijl in Nederland het aantal besmettingen blijft schommelen en we er alles aan doen om de 
ziekenhuizen te ontzien, lijken de inwoners van China het dagelijks leven te hebben opgepakt. 
Winkels zijn weer open en bioscopen en zwembaden weer toegankelijk én er worden weer 
beurzen en evenementen georganiseerd! 

Zo lijkt ook de krimp van de Chinese economie in de eerste maanden van 2020 te zijn beteugeld. De 
tweede economie ter wereld kromp in het eerste kwartaal nog met 6,8 procent, maar in het kwartaal 
erna werd alweer een groei van 3,2 procent opgetekend. Ondanks COVID-19 groeide de Chinese 
economie met ruim 2%. Daarmee lijkt ook het besteedbaar inkomen van de burger in China te 
verbeteren. Tegen 2030 zullen consumentenbestedingen een niveau naderen van $1270 mrd.*(Bron 
FD 1/2/2021).  

SIAL CHINA heeft, ondanks COVID-19, in september 2020 plaatsgevonden. De beurs werd bezocht 
door 90.760 professionals en 2.200 bedrijven uit 23 landen namen deel als exposant. Zie post show 
report in de bijlage. 

Het Holland Paviljoen heeft in 2020 geen doorgang gevonden. Momenteel is het nog steeds niet 
mogelijk om af te reizen naar China. Buitenlanders wordt geen visum verstrekt. Om toch de 
Nederlandse bedrijven zichtbaar te laten blijven en uw kansen op de Chinese markt te vergroten, zijn 
wij een samenwerking aangegaan met FAREA van René Teunissen. Hij zal met zijn team (Chinees) 
de bedrijven die deelnemen in de Holland Lounge gedurende de beurs vertegenwoordigen. 

FAREA 
FAREA helpt Europese bedrijven om zaken te doen in China. Zij 
richten zich vooral op voedingsmiddelen. Ze onderzoeken of 
producten passen bij de Chinese smaak en stijl. Ook verrichten 
ze marktonderzoek, introduceren producten en organiseren 
marketing en verkoop. De werkzaamheden zijn op maat gemaakt 
omdat dit voor ieder bedrijf en product weer anders is. FAREA is 
daarbij niet alleen adviseur maar kan ook partner zijn. Hun kracht 
is de lokale aanwezigheid, de kennis van de taal en cultuur en van de manier van zakendoen. 
Daarnaast hebben ze de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd en hebben ze contacten met 
distributeurs en retailers in de grootste Chinese steden. Ook zijn ze actief via e-commerce, zowel B2B 
als B2C. Voor meer informatie: www.farea.eu. 

Wat kan FAREA voor u betekenen? 
- Vertalen van promotiemateriaal naar het Chinees, zoals brochures en ondertiteling van 

video’s. Het basismateriaal kan in het Engels of Nederlands worden aangeleverd. Verwerking 
van de ondertiteling in video’s gebeurt door het deelnemende bedrijf 

- Printen van promotiemateriaal 
- Ondersteuning bij het opvolgen van contacten na de beurs 
- Overige advisering en ondersteuning 

De werkzaamheden kunnen voor ieder bedrijf verschillend zijn. Daarom kunnen er per bedrijf 
afspraken gemaakt worden over verdere ondersteuning, als daaraan behoefte bestaat. In dat geval 
wordt er per bedrijf een voorstel gemaakt. Daarbij kan ook een vaste pakketprijs worden afgesproken 
voor een afgebakend pakket werkzaamheden.  

FAREAFAREA

http://www.farea.eu


Wilt u deelnemen aan de Holland Lounge op SIAL CHINA 2021? 
De kosten bedragen € 6.795,00 (excl. BTW) per deelnemend bedrijf. Komt u in aanmerking voor een 
missievoucher dan ontvangt u na de beurs € 1.500,00. Het toesturen van samples en de huur van 
koelvitrines is voor eigen rekening. Er is plek voor 6 bedrijven dus meld u snel aan zodat u verzekerd 
bent van een plek om uw producten onder de aandacht te brengen! 

Het volgende is inclusief: 
• Holland uitstraling en decoratie van de lounge 
• Verhoogde vloer met vloerbedekking 
• Naam met logo in de lounge 
• Schoonmaak van de stand 
• Gehele organisatie door OEM & vertegenwoordiging van de deelnemende bedrijven door 

FAREA gedurende de beursdagen. 

Tevens zal een ieder aan de Holland Lounge deelnemend bedrijf een bedrag van € 240,00 (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 € 240,00 (excl. BTW)).  

In deze € 240,00 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  

Deelnemen? 
Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier graag per omgaande 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 en ondertekend te 
zijn 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.  

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  
Ms Ang Li, Agro-Food Department, Consulate General of the Kingdom of the Netherlands, e-mail: 
SHA-EA@minbuza.nl 

Mocht u meer informatie willen ontvangen over de Holland Lounge dan 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 


