Holland Paviljoen Food & Hotel Indonesia (FHI)
24 t/m 27 juli 2019 – Jakarta, Indonesië

Via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) kunt u deelnemen aan het Holland
Paviljoen op de 15e editie van de tweejaarlijkse, internationale Food & Hotel Indonesië
(FHI). De FHI heeft de focus op hotel, catering uitrusting en voeding en dranken. Via de
FHI wordt u de mogelijkheid geboden om face-to-face in contact te komen met
internationale kopers.
WAAROM INDONESIE
De economie van Indonesië wordt dankzij een stijging in persoonlijke inkomens grotendeels
gedreven door de toenemende consumptie van huishoudens. De sector die hier het meest van
profiteert is de voedsel en dranken industrie. Dit biedt kansen voor o.a. Nederlandse bedrijven om
hun producten te exporteren en te verkopen aan Indonesische partijen in deze sector. Op dit
moment bedraagt de totale import van buitenlandse voedingsmiddelen al meer de 40 miljard dollar.
Dit bedrag wordt verwacht te blijven stijgen. Ook wordt er gezegd dat Indonesië in 2030 tot de top
tien economieën van de wereld behoort. Jakarta is het centrum van commerciële activiteiten in
Indonesië. Het is niet alleen de plek waar de regering is gevestigd, maar ook de stad waar de meeste
buitenlandse bedrijven zich bevinden en waar de private sector in hoogste mate aanwezig is.
INFORMATIE OVER DE FHI 2019
 Leidende beurs in Indonesië op het gebied van internationale voeding en hospitality
 15e editie
 35.000 m2 beursoppervlakte
 1600 exposanten
 Meer dan 30.000 bezoekers
KOSTEN
Bij voldoende interesse, zal de Nederlandse Export Combinatie (NEC)
op de FHI 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).
Er kan gekozen worden uit de volgende stands:
 Space only stand – USD 395
 Shell stand – USD 455
 Walk on package stand – USD 465
CONTACT EN VRAGEN
Voor vooraanmelding en vragen kunt u contact opnemen met
Carianne de Boer via 033-433 0131 of mail naar info@nec.nl.
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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

T 033 433 0131

