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De grootste en meest belangrijke
in de Golf regio, voor:
Agri-Tech
Landbouw

Facts & Figures:

17.000+
Professionele bezoekers

Landbouwmachines
en materieel

400

Aquacultuur/visteelt

Internationale exposanten

Fabricage, Verpakking
& Concervering

40 JAAR
Aan ervaring en waardering

Sectoren actief op de Saudi Agriculture 2021:
Agri-Tech
Agrarische Drones & Sensoren
Pesticiden sproeiende Drones
Luchtfoto’s en analyses
Automatisering Robotica
Smart Farm technologie
loT
Kunstmatige intelligentie &
voeding
Data Management
Klimaatbeheersing & Duurzame
energie
Cloud-oplossingen & Applicaties
Aanpasbare irrigatie
Groeilampen
Supply Chain Management
Software & Hardware
Onderzoek & ontwikkeling (R&D)
Smart irrigatie technologie

Landbouw

Verticale landbouw
Agro-ecologie
Aannemers in de landbouw
Agro & Voedselverwerking
Bloementeelt
Fruit, groenten & dadelteelt
Mest en pesticiden
Boomkwekerijen en
gewasbescherming

Vlees, Gevogelte, en Visproducten
Melk, Zuivel en Sap producten
Vee- en melkveehouderij
Identificatietags en microchips voor
dieren
Biotechnologie
Mest & Chemicaliën
Sierteelt
Afhandelingsmaterieel
Kassen
Koude kassen
Tuinbouw
Irrigatie en Water technologie
Marketing & Export/Importservices
Organisch voedsel
Gewasbescherming
Post-oogst behandeling
Pluimveehouderij
Nauwkeurige landbouw
Zaden, Boomkwekerijen en Palmteelt
materieel
Kleine herkauwers
Veterinair
Turnkey-projecten & Kennisoverdracht
Bijenkorven
Bijenteelt

Landbouwmachines
en materieel
Zelfrijdende machines
Irrigatiesystemen
Landbouwmachines voor zuivel
en pluimvee
Melkmachines
Tractor en Elektrische machines
Grondbewerking machines
Plantmachines
Sorteermachines
Oogst/ Post-oogstmachines
Broedmachines
Voeders
Verwarmer

Fabricage, Verpakking
& Concervering
Verpakkingsapparatuur voor
consumentenproducten
Apparatuur voor het bewaren en
conserveren van voedsel
Koelapparatuur en
oogstproductie
Veilige opslag
Zuivelproductie apparatuur
Inblik apparatuur
Industriële
verpakkingsapparatuur

Bakkerij-apparatuur
Dadel verpakkingsapparatuur
Verpakkingsmachine
Verpakkingsmaterialen &
Benodigdheden
Vulmachines
Voedselverwerkende apparatuur

Aquacultuur/visteelt
Aquacultuur engineering
Aquacultuuryfaciliteiten
Aquacultuur services
Informatietechnologie in de
aquacultuur
Gezondheid van Waterdieren
Biotechnologie
Koudeopslag & Schok systemen
Zoetwateraquacultuur en milieuimpact
Verbetering, bevoorrading &
fokken
Onderwijs, uitbreiding, overdracht
van technologie
Laboratoriumapparatuur
Kwaliteitscontrole apparatuur
Vaccinaties & Medische
producten
Verspilling
Mariene Biotechnologie
Mariene Producten voor de
toepassing van maritieme
hulpbronnen
Recirculatiesystemen &
technologie
Koeling en presentatie

Deelname aan de Saudi Agriculture 2021 kan op drie manieren:

Optie 1:

Optie 2:

Optie 3:

Nederland paviljoen

Individuele stand

Space only

- minimaal 9m2 op top locatie
- €875,- per m2

- minimaal 9m2
- 517,50 USD per m2

- minimaal 21m2
- 437 USD per m2

Inbegrepen, o.a.:
- Luxe standbouw:
- verlichting (3x spots)
- stopcontact (1x)
- counter (1x)
- stoelen (3x)
- tafel (1x)
- barstoel (1x)
- Elektra voor stopcontact en
verlichting
- NL Branding en evenementen
Belangrijk: complete organisatie voor-,
tijdens-, en na de beurs door NEC

Inbegrepen:
- Standaard standbouw:
- verlichting (3x spots)
- stopcontact (1x)
- counter (1x)
- stoel(2x)
- tafel (1x)
- Fascia naam bord (1x)
Belangrijk: niet inbegrepen is bijv.
elektra voor verlichting en stopcontact,
branding, et cetera.

Niet inbegrepen:
- standbouw
- stroomvoorzieningen
- graphics
- organisatie
et cetera.
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Stand opties:
Optie 1:

Pakketprijs: €7.875,-

Design onder
voorbehoud

9m2 - bij verzilvering van de RVO missievoucher
krijgt u een korting t.w.v. €2500,-. U betaalt dan
slechts: €5.375,-

Optie 2:

Optie 3:

Vanaf prijs: US$4.658,-

Vanaf prijs: US$9.177,-

minimale afname is 9m2

minimale afname is 21m2

Meer informatie:
Mr. Daan Busscher
E: daan@nec.nl
T: +31 (6) 24 16 90 17

Optie Nederland paviljoen

Business uitbreiden in de Golfregio? Neem contact op met één van onze
medewerkers voor het inschrijfformulier voor de Saudi Agriculture.
Reserveer uw stand tot 1 april 2021:
Geheel vrijblijvend reserveren kan tot 1 aprl. U komt automatisch op de wachtlijst en wij nemen u mee in
de voorbereidingen tot aan de opening van de officiële inschrijvingen. Vanaf 1 april zullen wij u benaderen
om uw reservering om te zetten in een definitieve inschrijving.

Inschrijving opent op 1 april 2021:
Inschrijven na 1 april? Bij beschikbaarheid van stands worden deze gehonoreerd en toegewezen op basis
van aanvraagdata. Alle reserveringen tot 1 april gaan voor op alle inschrijvingen na 1 april.

Deelnemersvoorwaarden:
Voor deelname aan de Saudi Agriculture gelden de algemene voorwaarden voor beurzen van de NEC + de voorwaarden gesteld door REC Expo
(beursorganisator Saudi Agriculture).
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