Holland Paviljoen – Growtech Eurasia

Na de succesvolle edities van afgelopen jaren, kunt u via de
Nederlandse Export Combinatie (NEC) in 2019 wederom deelnemen
aan het Holland paviljoen op de Growtech Eurasia. De 19e editie van
deze beurs zal plaatsvinden van 27 t/m 30 november 2019 en biedt
u een uitstekende mogelijkheid uw export richting Zuidwest-Azië en
Zuidoost-Europa op te zetten of uit te breiden.

27 – 30 nov. 2019
Antalya, Turkije

WAAROM TURKIJE
 Europa’s grootste en ’s werelds 7e grootste producent als het aankomt op agro cultuur,
 De consumentenbestedingen gingen in 2017 met bijna 12 procent omhoog,
 Exporteur van 1730 soorten agroproducten naar 186 verschillende landen,
 Turkije heeft meer dan 237.000 hectare aan plant- productiegronden,
 116 miljoen ton aan agro culturele productie,
 Turkije importeert jaarlijks 2,9 miljoen ton aan (kunst)mest,
 De toegang tot Azië en delen van Oost- Europa!
WAAROM DE GROWTECH EURASIA 2019
De Growtech Eurasia is de grootste agrarische beurs in Eurasia en Turkije en brengt diverse schakels
in de industrie samen, van telers tot aan groothandels en distributeurs in het hart van de agrarische
produtie en export – Antalya. Met meer dan 90.000 bezoekers uit ruim 130 verschillende landen en
850 standhouders uit 30 landen is dit de aangewezen beurs voor uw product(en)!
Waarom deelnemen aan het Holland Paviljoen
 Eigen stand in collectief Holland paviljoen met catering
 Mogelijk korting met missievoucher verstrekt door Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO)
 Assistentie in voorbereiding en tijdens de beurs + extra PR
 Hoge zichtbaarheid door Holland branding
 Wifi beschikbaar voor deelnemers

KOSTEN
Deelname aan het Holland Paviljoen is mogelijk voor €415,- per m2 (excl.
BTW).
De
standkosten
zijn
inclusief
standbouw
en
(standaard)standinrichting, ondersteuning tijdens de beurs, catering en
collectieve publiciteit en promotie. Het is mogelijk om deel te nemen vanaf
stands van 9 m2. Overige kosten zoals elektriciteit, reis en verblijf, tolk, e.d.
komen voor rekening van de deelnemer. Deelname is op een „First come,
first serve“ basis. Door u aan te melden verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden
geldend voor deze beurs.
Voor het paviljoen is het onder voorwaarden mogelijk 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.
JA, ik neem graag deel aan het Holland Paviljoen!
Heeft u vragen over deze beursdeelname? Neem dan contact op met Joost van Dam of via 0334330131.
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