Caspian Agro 2019

15-17 mei – Baku, Azerbeidzjan
Wilt u uw export starten of uitbreiden naar Azerbeidzjan en de
Kaukasus regio? Neem dan deel aan het Holland Paviljoen
tijdens de Caspian Agro in Baku, Azerbeidzjan!
WAAROM AZERBEIDZJAN
Caspian Agro is een vooraanstaande regionale beurs voor producenten
van agrarische producten en levensmiddelen. Het is een van de meest
populaire en best te boek staande beurzen in de regio en is opgestart
met het doel om de duurzame landbouw, de implementatie van
vooruitstrevende technologieën in de agro-industriële industrie in de
Republiek van Azerbeidzjan en het uitwisselen van de beste methodes,
het versterken van zakelijke kansen voor beide landen. Deze beurs biedt
exposanten de ideale gelegenheid om in contact te komen met andere
exposanten en bezoekers. Bezoekers aan deze beurs zijn onder andere
im- en exporteurs, boeren, distributeurs en vertegenwoordigers van grooten kleinhandels.

Baku, Azerbeidzjan

15-17 mei
Waarom deelnemen aan het
Holland Paviljoen





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

Het belang van de agrarische sector en deze beurs zal worden onderstreept door het bezoek door
de president van de republiek, Ilham Aliyev, aan de beurs.
CIJFERS CASPIAN AGRO 2018
 Expositie vloergrond:
 Aantal exposerende bedrijven:
 Aantal landen vertegenwoordigd:
 Aantal beursbezoekers:

7826 m2
195
28
8207

DEELNAMEKOSTEN
De kosten voor deelname aan het Holland Paviljoen bedragen per bedrijf
EUR 3875,- (ongeveer 6m2). Dit is inclusief de standruimte, stand opbouw
en naam en visuals per bedrijf, flyer met alle deelnemers aan het Holland
Paviljoen, catering, een netwerkreceptie en meer. De registratiekosten
per bedrijf bedragen EUR 760,-, wat buiten de kosten tot deelname aan
het paviljoen komt. Indien u meer m2 wenst kunnen wij daartoe een
voorstel doen. Voor het paviljoen is het onder voorwaarden mogelijke
een voucher ter waarde van 50% van de deelnemerskosten (met een
maximum van €1.500,-) te gebruiken die verstrekt wordt door RVO. Neem
voor meer informatie hierover contact op met Marieke Kock.
Deelname is gelimiteerd, maximaal 10 bedrijven kunnen deelnemen aan dit paviljoen, en
aanmeldingen worden beoordeeld op basis van binnenkomst. Hierbij geldt: „First come, first serve.“
De kosten voor deelname buiten het Holland Paviljoen met een eigen stand (space + stanbuilding
type A + schoonmaak + elektriciteit verbruik, min 12m2) bedraagt ca. EUR 395,-/m2 + registratiekosten.
CONTACT EN VRAGEN
U kan zich voor deze beurs opgeven tot uiterlijk 31 maart door u in te schrijven via het volgende
aanmeldingsformulier. Mocht u graag verdere informatie willen ontvangen over deze beurs, dan
kunt u contact opnemen met de project manager Joost van Dam via dam@nec.nl of bel ons via
+31 (0)33 4330 131.
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