Holland Paviljoen op de Seoul Food & Hotel (SFH)
21-24 mei 2019 – Seoul, Zuid-Korea
Wilt u uw export naar Zuid-Korea opzetten of uitbreiden? Neem dan deel aan het Holland
Paviljoen op de Seoul Food & Hotel (SFH). De SFH is de grootste vakbeurs op het gebied van
voeding, dranken, foodservice en hospitality en daarmee de ingang naar Zuid-Korea voor
internationale exporteurs actief binnen dit gebied. De 2019 editie wordt gehouden van 21
t/m 24 mei en vindt tegelijkertijd plaats met de Seoul FoodTech 2019, Wine Korea 2018 en
Meat Korea 2019.
WAAROM ZUID-KOREA
Op dit moment heeft Zuid-Korea de 11e grootste economie van de wereld. De economie van het
land blijft nog altijd stijgen. Aan het einde van 2018 wordt verwacht dat de economie een stijging
heeft doorgemaakt van 2.5 %, na een stijging van 3.2% in 2017. Wat betreft de totale uitgaven van
de consumenten, schat men tot en met 2030 dat deze jaarlijks met 2.1% zal stijgen. Van 2017 tot en
met 2030 bedraagt dit een totale stijging van 31%.
In totaal leeft 82% van de 51,25 miljoen Zuid-Koreanen in stedelijke
gebieden. Wat betreft de metropool Seoul, hier leeft al Ruim 51%
van de totale bevolking. Het overgrote deel van de bevolking is,
dankzij de goede kwaliteit aan infrastructuur, dus zeer goed
bereikbaar. Daarnaast steunt de voedselbehoefte van alle
inwoners met 70% op de import van producten. Dit biedt kansen
voor Nederlandse ondernemers.





INFORMATIE OVER DE BEURS






Waarom deelnemen aan
het Holland Paviljoen

76.121 m2 expositieruimte
54.200 internationale beursbezoekers
1472 deelnemende bedrijven van over 47 landen
36 verschillende nationale paviljoens
Bezoekers bestaan o.a. uit fabrikanten,groothandelaren,
distributeurs, hotels/restaurants/resorts, instituten en
handelaren




Eigen stand in collectief
Holland paviljoen
Mogelijk korting met
missievoucher
Assistentie in
voorbereiding en tijdens
de beurs
Ervaring uitwisselen met
andere deelnemers
Hoge zichtbaarheid
door Holland branding

WAT ZEGGEN DE STANDHOUDERS OVER DE SFH 2018
92% van de standhouders zegt
hun doel te hebben bereikt

87% van de standhouders
verwachtte orders te ontvangen
na deelname

94% beoordeelde de
bezoekerskwaliteit als excellent

KOSTEN
De kosten voor drie verschillende stands kunt onderstaand vinden. Bij voldoende interesse zal er een
Holland Paviljoen worden georganiseerd, de voordelen hiervan staan in het blauwe vak
aangegeven. Overige kosten zoals elektriciteit, reis en verblijf, tolk, e.d. komen voor rekening van de
deelnemer.
 Space only – US$ 380 per m2 (min. stand van 18m2)
 Walk on stand – US$ 450 per m2 (min. stand van 9m2)
 Premium stand – US$ 480 per m2 (min. stand van 18m2)
Indien u deelneemt aan het Holland Paviljoen, komt u mogelijk in aanmerking voor een
missievoucher ter waarde van maximaal € 1500,- van 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.

