Holland Paviljoen op de HOFEX in Hong Kong
7-10 mei 2019 – Hong Kong
Wilt u uw export naar China opzetten of uitbreiden? Neem dan deel aan het Holland
Paviljoen op de HOFEX in Hong Kong, welke plaats vindt van 7 t/m 10 mei 2019!
WAAROM HONG KONG







Meest concurrerende en meest vrije economie ter wereld
De vierde stad in Azië met de meeste Michelin-sterren
Ongeëvenaarde locatie in het hart van Azië
Een van de meest snelst groeiende economieën, vanaf hier wordt de helft van de
wereldbevolking binnen vijf uur bereikt
Eenvoudige belastingregels, zonder buitenlandse valuta controles
De logistiek en transportinfrastructuur is van wereldklasse, dit tegen goedkope leveringen

DE HOFEX
De HOFEX is de grootste beurs op het gebied van voeding/dranken, hotel, restaurant/foodservice
uitrustig en leveringen/diensten binnen Noord-Azië. De 18e editie van de HOFEX wordt gehouden
van 7 t/m 10 mei 2019 en vindt net zoals voorafgaande jaren plaats in het Hong Kong Convention
and Exhibiton Centre. De beurs heeft een leidende rol in het verbinden van bedrijven en kansen
tussen West- en Oost-Azië. De Nederlandse Export Combinatie (NEC) biedt bedrijven de mogelijkheid
om deel te nemen aan dit evenement door middel van een Holland Paviljoen.

INFORMATIE OVER DE BEURS







Een oppervlakte van 66.000 m2 verspreid over 15 hallen
Meer dan 2660 internationale standhouders afkomstig
uit 74 landen
Minimaal 46 nationale paviljoens
In het totaal 45.000 kopers van over 86 bezoekende
landen
22% van de bezoekers komt uit China en 78% uit
andere landen
De top tien bezoekende landen/regio’s zijn: Hong Kong
SAR, China, Macao, Taiwan, de Filipijnen, Korea,
Australia, Maleisië, Singapore, Thailand

Waarom deelnemen aan het
Holland Paviljoen






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

KOSTEN
Stand
Space only
Walk-on Package
Dutch Package

Prijs
US$480 per m2 (minimale stand van 18m2)
US$ 530 per m2 (minimale stand van 9m2)
US$ 570 per m2 (minimale stand van 9 m2)

Bij voldoende interesse zal er een Holland Paviljoen worden opgezet met stands met een Dutch
Package (zie boven). Organisatiekosten daarvoor zijn eenmalig € 750,-. Voor deelname aan het
Holland paviljoen komt u wellicht in aanmerking voor een missievoucher ter waarde van maximaal
€ 1500,- van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Alle kosten zijn exclusief reis, verblijf,
lokaal transport en tolken.

CONTACT EN VRAGEN
Voor vooraanmelding en vragen kunt u contact opnemen met Carianne de Boer via info@nec.nl
of telefonisch via 033-433 0131.

