
 
 

Van 20 – 24 februari 2023 zal Gulfood 2023 plaatsvinden in het International Convention and Exhibition Centre 
(DWTC) in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Orange Exhibition Management B.V. (OEM) organiseert de 
Nederlandse Paviljoens in Beverage, Dairy, Meat & Poultry en World Food. OEM handelt als de exclusieve 
agent van Dubai World Trade Centre voor Nederland. 

Gulfood 2022 
De Gulfood is in het Midden-Oosten de meest toonaangevende internationale vakbeurs voor 
voedingsmiddelen, non-alcoholische dranken en gerelateerde sectoren. De internationale belangstelling om 
aan deze 5 daagse beurs deel te nemen is nog steeds overweldigend. Enkele feiten over Gulfood 2022: 
102.575 bezoekers uit 191 landen, 4.000 exposanten en 120 nationale paviljoens. U kunt voor meer informatie 
klikken op: www.gulfood.com.  Zie verder post show report 2022: https://production-
clientmedia.s3.amazonaws.com/CLIENT_Dubai_Wo_4B15F265_5056_B739_54F3125D47F0BC95/sites/
Gulfood-2022/media/2022/GF22-PSR-v7-compressed---UPDATED.pdf 

  
Deelname in een van de NL Paviljoens op Gulfood 2022 
De kosten voor deelname in een van de NL Paviljoens bedragen € 965,00 (excl. BTW) per m2 expositieruimte. 
Per deelnemend bedrijf wordt ook een verplichte verzekering van € 170,00 berekend. Tevens dient een bedrag 
betaald te worden van € 495,00 voor de internet listing en voor registratiekosten € 310,00. Deze kosten 
worden door de beursorganisatie opgelegd. Na de deadline van 18 september (deadline beursorganisatie voor 
early bird) bedragen de kosten voor standruimte € 995,00 (excl. BTW) per m2 expositieruimte. Deze prijs per 
m2 geldt tevens voor bedrijven die het bedrag niet voldoen binnen de betalingstermijn.  
 
DWTC hanteert een streng beleid met 
betrekking tot de toelating van “Chocolate 
and Hard Candy manufacturing 
companies”. Deze bedrijven zullen GÉÉN 
plek meer op toekomstige edities van Gulfood 
krijgen. Deze bedrijven dienen deel te nemen 
aan YUMMEX, die van 8 -10 november 2022 
(samen met Gulfood Manufacturing) 
gehouden wordt in DWTC.U kunt bij mij 
informatie opvragen. Nog steeds is de animo 
voor Gulfood enorm, alles is volgeboekt en er 
zijn lange wachtlijsten.  

Nieuwe bedrijven kunnen voor maximaal 9 of 
12 m2 inschrijven (afhankelijk van de diepte 
van de blokken per sector). Bedrijven die voor 
de 2e of 3e keer deelnemen voor maximaal 
12-15 m2 en voor bedrijven die vaker deel 
hebben genomen aan het Holland Paviljoen 
op Gulfood kunnen zich voor maximaal 24 m2 
inschrijven. 

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. 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 vrijdag 24 juni a.s. Wees er op tijd bij!  
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Mocht u meer informatie willen ontvangen over het NL Paviljoen kunt u contact opnemen met OEM, Caroline 
Cramer, telefoon: +31 6 15371456, e-mail: cc@orange-management.com. 

Uw aanmelding zien wij met belangstelling tegemoet. 
Met vriendelijke groet, 

Caroline Cramer 
Managing Director
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