Holland Paviljoen
Saudi Agriculture 2019
De Saudi Agriculture Exhibition 2019 is de grootste beurs in SaoediArabië, welke zich richt op de agrarische sector, pluimveesector,
aquacultuur en duurzame tuinbouwtechniek. Wilt u uw export
opzetten en/of uitbreiden naar Saoedi-Arabië en meer inzicht
krijgen in deze snel groeiende markt? Neem dan deel aan de 38e
editie van de jaarlijkse Saudi Agriculture Exhibtion.
Kansen binnen het Midden-Oosten
De kansen in de agrarische sector in deze regio zijn groot, vandaar
dat de agrarische vertegenwoordiging op de Ambassade te Riyadh
wederom besloten heeft om in samenwerking met de NEC een
Holland Paviljoen op te zetten. De basisvoorzieningen voor de
agrarische sector zijn aanwezig: landbouwgrond en goedkope
arbeidskrachten. Echter, de technologie om extra waarde toe te
voegen ontbreekt. Beursdeelname aan de Saudi Agriculture
Exhibition biedt Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om in te
spelen op de benodigdheden binnen deze landen.
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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

Saudi Agriculture 2019
Dit jaar vindt de 38e editie plaats van de Saudi Agriculture Exhibition, waar vrijwel alle relevante
partijen in de agro-food business bij aanwezig zullen zijn: agenten, dealers, distributeurs,
kennisinstellingen en overheden vanuit Saoedi-Arabië en de rest van de regio. Daarnaast zal de
beurs inspelen op belangrijke ontwikkelingen in de sector zoals: efficiënte technologie voor
watergebruik en besparing, groeiende interesse in de pluimveesector en het verkrijgen van kennis
en de aanschaf van equipment voor een duurzame tuinbouw. Ook komt er meer focus op de
aquacultuur sector, processing- and grading machines, post-harvest oplossingen en
verpakkingsmaterialen. Deze nieuwe toevoegingen is geïntroduceerd met het oog op de groeiende
markt voor landbouwmachines en technologie in het Middel Oosten.
Beursinformatie
De grootste gespecialiseerde agrarische B2B beurs in Saoedi-Arabië;
Meer dan 15.000 m2;
Ruim 350 deelnemende bedrijven uit 32 verschillende landen;
Meer dan 12.000 professionele bezoekers.
Holland Paviljoen
De kosten per m2 zijn afhankelijk van de gewenste stand grootte. Er
wordt eenmalig een bedrag van EUR 750,- berekend voor het
‘Holland’ pakket met daarin o.a. promotie, netwerkrecepties, extra
Holland branding enz. Voor deze beursdeelname kunt u mogelijk
gebruik maken van een missievoucher ter waarde van maximaal EUR
1.500,- welke verstrekt wordt door RVO.
Beursdeelname
Aanmelden voor deze beurs kan via de volgende link:
aanmeldformulier. Mocht u vragen hebben en/of meer informatie willen ontvangen over deze beurs,
dan kunt u contact opnemen met Joost van Dam via 033 433 0131.
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