Holland Paviljoen Food & Hotel Vietnam (FHV)
24-26 april 2019 – Ho Chi Minh City, Vietnam

Via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) kunt u deelnemen aan het Holland
Paviljoen op de 10e editie van de tweejaarlijkse, internationale Food & Hotel Vietnam
(FHV). Deze beurs heeft de focus op voeding, drank, hotel, restaurant, bakkerij,
foodservice uitrusting en leveringen, en biedt u de mogelijkheid om face-to-face in
contact te komen met internationale kopers. Wilt u uw export uitbreiden naar ZuidoostAzië? Neem dan deel aan de FHV!
WAAROM VIETNAM
De toekomst van Vietnam ziet er, met een verwachte jaarlijkse groei in BBP van rond de 6% tot en
met 2020, positief uit. Op economisch vlak groeit het aantal inwoners in de middenklasse over de
afgelopen jaren exposief. Waar de middenklasse in 2012 ongeveer 12 miljoen inwoners bedroeg,
spreken studies van een zeer sterke groei tot 33 miljoen middenklassers in 2020. Deze verwachte groei
in inwoners, zorgt tegelijkertijd voor een snelle groei in binnenlandse vraag.
Een andere belangrijke factor achter de economische groei is o.a. het feit dat Vietnam met veel
succes buitenlandse investeerders aantrekt die het land als ideale productiebasis zien. Voorbeelden
van deze landen zijn o.a. Korea, Japan, Singapore en Taiwan.
FOOD & HOTEL MARKT
Over de Vietnamese Food & Hotel markt kan o.a. het volgende worden gezegd:
 15% van het totaal jaarlijkse BBP wordt uitgegeven aan voeding
 Er wordt een stijging van 10.9% verwacht binnen de voedingsindustrie in 2020
 Vietnam behoort in de top 6 van ’s werelds meest aantrekkelijke retail markten in 2017
 Voor het jaar 2020 worden er meer dan 20 miljoen internationale toeristen verwacht in
Vietnam, dit is 10 miljoen meer dan de jaren daar voor
WAT ZEGGEN BEZOEKERS OVER DE FHV 2017





100% zal naar verwachting deelnemen aan de editie
2019
93% van de bezoekers heeft naar verwachting
producten en diensten gekocht welke werden
tentoongesteld op de beurs
91% van de bezoekers waren tevreden met de
kwaliteit van de standhouders

INFORMATIE OVER DE BEURS

10e editie

11.100 m2 beursvloer

15.748 deelnemers

630 bezoekende bedrijven

20 nationale paviljoens

12.842 professionele kopers

389 vertegenwoordigers

KOSTEN
Er kan gekozen worden uit de volgende stands:
 Space only stand – SGD 550 per m2 (min. stand van 18 m2)
 Standaard stand – SGD 630 per m2
 Premium Package – SGD 650 per m2 (min. stand van 18 m2)
Bij voldoende interesse, zal de NEC een Holland Paviljoen organiseren. Indien u deelneemt aan het
paviljoen, komt u mogelijk in aanmerking voor een missievoucher ter waarde van maximaal € 1500,verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
CONTACT EN VRAGEN
Voor aanmelding en vragen kunt u contact opnemen via info@nec.nl of telefonisch
via 033-433 0131.
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