Agritec Africa 2019

19-21 juni 2019 – Nairobi, Kenia
Wilt u exporteren naar Kenia en de regio, of uw
export uitbreiden? Neem dan deel aan het
Holland Paviljoen op de Agritec Africa in Nairobi!

Nairobi, Kenia
19- 21 juni 2019

Via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) kunt u deelnemen aan
de Agritec Africa 2019 in Nairobi. Deze beurs, met de focus op
agricultuur, zuivel en veehouders en hortitechniek, biedt u de
mogelijkheid om face-to-face in contact te komen met Keniaanse
inkopers. Wilt u uw export opzetten of uitbreiden naar Kenia en de
regio, neem dan deel aan de Agritec Africa 2019 in Kenia!

Waarom deelnemen aan het
Holland Paviljoen




WAAROM DEELNEMEN AAN DE AGRITEC AFRICA 2019





De mogelijkheid tot netwerken en zaken doen met de meest
invloedrijke personen in de Agri-/Horti industrie.
Uw producten laten zien en demonstreren aan duizenden
invloedrijke professionals in deze sector.
Leg contacten met mogelijke business partners in Afrika.
En blijf op de hoogte van de laatste projecten en ontwikkelingen
binnen de horti- en agro sector in Afrika.




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

Deze beursdeelname aan de Agritec Africa 2019 biedt meerdere samenwerkings- en
kennisoverdrachtmogelijkheden aan met professionals onder andere actief in de agro-, zuivel-, veeen horti sector. Daarnaast is het mogelijk tijdens deze beurs kennis op te doen over de laatste
technologieën en technieken, services, innovatie en preventietechnieken binnen de volgende
sectoren:
 Pluimvee
 Agrarische bouwaannemers
 Landbouwmachines en -apparatuur
 Aquacultuur
 Bio technieken
 Vee en melkveehouderij
 Kas technieken
 Irrigatie en watertechnologieën
 Hernieuwbare energie

KOSTEN
De kosten voor verschillende stands kunt u opvragen bij de NEC. Bij voldoende interesse zal er een
Holland Paviljoen worden georganiseerd. De extra kosten hiervan i.v.m. promotie, extra Holland
decoratie etc. bedraagt EUR 750,- excl. BTW.
Indien u deelneemt aan het Holland paviljoen, komt u mogelijk in aanmerking voor een
missievoucher ter waarde van maximaal € 1.500,- van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO). Deze voucher kan alleen worden aangevraagd bij deelname aan het Holland paviljoen en
niet bij deelname met een individuele stand. Overige kosten zoals elektriciteit, reis en verblijf, tolk,
e.d. komen voor rekening van de deelnemer.

CONTACT EN VRAGEN
De aanmeld deadline is gesteld op 30 maart. Aanmelding kunt u doen via het aanmeldformulier.
Vragen kunt u stellen aan Joost van Dam of T: 033-433 0131.
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