Holland Paviljoen – Food & Hotel China (FHC)
12-14 november 2019 – Shanghai, China

Via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) kunt u deelnemen aan de 23ste editie van
deze internationale beurs voor de food, drinks, hospitality, foodservice, bakkerij &
kleinhandel industrieën. De beurs vindt van 12 t/m 14 november 2019 plaats in Shanghai,
China. Wilt u uw export uitbreiden naar China en bent u actief in bovengenoemde
sectoren? Neem dan deel aan het Holland paviljoen op de FHC.
FOOD & HOTEL CHINA (FHC) 2018
Op de FHC 2018 kwamen een record aantal bezoekers en exposanten af. Met 120.000 m2 en 3.000
internationale exposanten uit meer dan 45 landen, is FHC uitgegroeid tot toonaangevende beurs
voor internationale bedrijven om hun producten te introduceren in de Chinese markt. De FHC 2018
kende een groei van 23% ten opzicht van 2017.
Een aantal statistieken over de FHC 2018:
- 120.000 m2 aan beursvloer
- 118.274 inkopers
- 3.000 bedrijven uit 48 landen en regio’s
Marc Oliver Heinze | Head of Corporate Purchasing | Lekkerland
“It is our first time exhibiting at FHC and we are very happy and satisfied with the show. We have
done some research into the Chinese market and knew which companies we wanted to target but
it was not easy reaching them. Showcasing our products at FHC has allowed us to get one step closer
to entering this market and we have made some good contacts here – it is a great place to start our
journey into China.”

FOOD & HOTEL CHINA (FHC) 2019
FHC 2019 zal groter en beter zijn dan ooit: de beurs zal 18.000 m2 aan beursvloer hebben, met vier
extra hallen, wat een nog uitgebreidere weergave geeft van de Food & Beverage industrie. Klik hier
voor meer informatie over de beurs.

KOSTEN
Er kan worden gekozen uit de volgende type stands:
 Space Only – USD 435 per m2 (min. 18m2) (Tot 31 maart 2019 Early bird rate USD 410)
 Shell Stand – USD 515 per m2 (min. 9m2)
 Walk On Stand – USD 530 per m2 (min. 9m2)
 Premium Stand – USD 555 per m2 (min.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
Mocht u interesse hebben in meer informatie omtrent de beursdeelname, dan kunt u contact
opnemen via info@nec.nl of telefonisch via +31 (0)33 4330 131.
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