
Private Label & Licensing Middle East 

Holland Paviljoen 
Dubai, VAE, 7 - 9 november 2021 

Orange Exhibition Management B.V. (OEM) zal het Holland Paviljoen organiseren op Private 
Label & Licensing Middle East 2021 (PRIME), die van 7 - 9 november samen met Gulfood 
Manufacturing, GulfHost, YUMMEX, Seafex en Speciality Food Festival plaatsvindt in het 
Dubai World Trade Centre in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. OEM handelt als de 
exclusieve agent voor Nederland. 
 
Private Label & Licensing Middle East is de enige private label tentoonstelling in de 
MENA-regio voor food en non-food bedrijven die hun nieuwe producten en ideeën door 
middel van Private Label/Brand Placement onder de aandacht van suppliers, licensing 
bedrijven en fabrikanten willen brengen. 
 
Voor wie? 
Voor producenten van goederen verpakt voor de consument, die hun productlijnen willen 
verkopen door middel van Private label, contract manufacturing en brand licensors in het 
Midden-Oosten en Afrika. 
Food & Beverage: 
- Packaged Food & Beverages 
- Frozen & Ready-to-Eat 
- Condiments 
- Pulses, Grains & Cereals 
- Dairy 
- Meat & Poultry 
- Fats & Oils 
- Value-Added Products (incl. organic en free-from) 
- Speciality Product Lines (bv. Chocolade, dadels en theesoorten voor hoteliers) 
 
Non-food: 
- Cleaning Products & Supplies 
- Personal Hygiene 
- Industrial & Professional Care 
- Cosmetics 
- Baby Care 
- Contract Packaging 
- Fragrances & Deodorants 
- Plastic & Paper 
 
Brand Licensing: 
- Owners and licensors of all brand categories, incl. entertainment, lifestyle en corporate 
brands 
- Branding and Category Management 
- Consulting Companies 



 

Aan de editie in 2019 deden 106 deelnemers uit 26 landen mee. 
Er worden voor alle shows bij elkaar 35.000 bezoekers verwacht.  

Welke bezoekers kunt u treffen? 
Airlines & Airports, HORECA, Hypermarket & Supermarket, Retailers, Non-Food CPG 
manufacturers, Department Stores, Packaging & Labelling, Wholesaler, Distributor & 
Importer, F&B Manufacturers, Toys, Baby & Children Brands, Animation Brands, Art & Design 
Brands, Marketing Agencies, Packaging Designers etc. 
 
Klik HIER voor nog meer nuttige informatie!  
 
Wees er als eerste bij in deze nieuwe wereld van Private Label & Licensing in het Midden-
Oosten! 
 
Deelname in het Holland Paviljoen op PRIME 2021 
De kosten voor deelname in het Holland Paviljoen bedragen € 695,00 (excl. BTW) per m2 
expositieruimte. Per deelnemend bedrijf wordt een verplichte verzekering van € 165,00 
berekend. Tevens dient een bedrag van € 290,00 voor het marketing power package te 
worden betaald en voor registratiekosten € 255,00. Deze kosten worden door de 
beursorganisatie opgelegd. 
 
NB. Bedrijven kunnen vanaf 9 m2 inschrijven. Rechtstreeks via de beursorganisatie kunt u 
alleen vanaf 20 m2 inschrijven. Gezien de gelimiteerde ruimte (90 m2 is beschikbaar voor 
het Holland Paviljoen) 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. 
 
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 ondertekend door een gevolmachtigde binnen zijn/haar organisatie die als 
zodanig geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegde. Wanneer hier niet aan voldaan 
wordt, is de inschrijving niet geldig. 
 
Deadline voor aanmelding is 28 mei a.s. 
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@orange-
management.com. 
 
Uw aanmelding (link naar PDF) zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Caroline Cramer 
Managing Director 
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