Holland Paviljoen AgraME Dubai Maart 2019
De AgraME, welke zich richt op agroproducten en diensten, is een
grote handelsbeurs binnen haar sector in de MENA regio. Wilt u zich
focussen op deze regio? Neem dan, via de Nederlandse Export
Combinatie (NEC), deel aan de vijftiende editie van de jaarlijkse
AgraME beurs in Dubai en kom in contact met potentiele afnemers
en distributeurs binnen deze kansrijke markt!
KANSEN BINNEN DE MENA REGIO
De meeste landen binnen de MENA regio hebben een grote en
groeiende bevolking die open-minded en nieuwschierig is. Deze
regio vormt een groeimarkt. 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 AgraME biedt
Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om in te spelen op de
benodigdheden binnen deze landen.

Dubai World Trade Center
Van 5 - 7 maart 2019
WAAROM DEELNEMEN AAN HET
HOLLAND PAVILJOEN
 Eigen stand in collectief
Holland paviljoen
 Mogelijk korting met
missievoucher
 Assistentie in voorbereiding
van de beurs
 Ervaring uitwisselen met
andere deelnemers
 Hoge zichtbaarheid door
Holland branding

AGRAME 2019
De afgelopen vijftien jaar heeft de AgraME enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van de
landbouwindustrie binnen de MENA regio. Officieel ondersteund door het ministerie van
klimaatverandering van de VAE is de AgraME het grootste en langstlopende landbouwevent om
commerciele contacten op te doen binnen de regio. De focus van de beurs ligt op de volgende vijf
nauw verbonden sectoren: agribusiness, gevogelte/vee, visserij/aquaculture, bloementeelt en het
nieuw gelanceerde machines/benodigdheden. Deze nieuw toevoeging is geintrodueerd met het
oog op de groeiende markt voor landbouwmachines en technologie in het Middel Oosten. 82% van
de standhouders was internationaal; 95 % van de bezoekers vond de beurs interessant voor hun
bedrijfsactiviteiten. Ca. 90% van de bezoekers komt zeker in 2019 weer naar de beurs.

BEURSINFORMATIE
 Meer dan 5000 m2
 Brengt 90 landen tezamen (top tien bezoekende landen zijn: UAE, Saudi-Arabië, India, Oman,
Pakistan, China, Kuwait, Sudan, Iran en Irak)
 Meer dan 300 standhouders
 Meer dan 5000 bezoekers
KOSTEN
De kosten per m2 zijn afhankelijk van de stand grootte en ligging in de stand. Er wordt eenmalig
een bedrag van €750,- berekend voor ‘Holland’ stand decoratie. Voor deze beursdeelname kunt u
mogelijk gebruik maken van een SIB-missievoucher ter waarde van maximaal €1.500,- die verstrekt
wordt door RVO.
AANMELDEN
U kunt zich aanmelden tot 28 december 2018 via het digitale aanmeldformulier.
VRAGEN EN CONTACT
Mocht u vragen hebben en/of meer informatie willen omtrent deelname, dan kunt u contact
opnemen met Joost van Dam of via +31 (0)33 4330 131.
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