Beursdeelname M.A.D.E.* Expo
Via de Nederlandse Export Combinatie kunt u wederom deelnemen aan
het Holland Paviljoen van de NEC op de M.A.D.E.* Marques Associées
Distribution Event Expo in Parijs op 19 & 20 maart 2019. Deelname aan
deze private label beurs is een uitstekende manier om contacten te
leggen met potentiële afnemers en distributeurs uit de Franse markt en
om verdere marktinformatie in te winnen over deze groeiende markt.

Paris Expo Porte de
Versailles
19 - 20 maart 2019

De Made Expo 2019
De 18e editie van de Made Expo zal wederom plaatsvinden in Parijs. Deze private label beurs wordt jaarlijks
door vele bezoekers van diverse nationaliteiten bezocht. Naast het internationale karakter heeft de beurs ook
een grote aantrekkingskracht op de Franse retailmarkt en zijn de inkopers van vrijwel alle grote supermarkten
en retail chains aanwezig gedurende deze twee beursdagen.
WAAROM DEELNEMEN AAN HET
Beursinformatie
HOLLAND PAVILJOEN
 Meer dan 4500 bezoekers waarvan 15% afkomstig van buiten
 Eigen stand in collectief
Holland paviljoen
Frankrijk. Vorig jaar was er een sterke groei van interesse in
 Mogelijk korting met
verschillende sectoren, waaronder de hotelsector (+ 62%)
missievoucher
catering (+ 44%) en Freezer Center (+ 21%)
 Assistentie in voorbereiding
 450 standhouders, waarvan 30% nieuwe bedrijven in 2018
van de beurs
 Prominente rol voor de Packaging and Design en Foodtech

Ervaring uitwisselen met
sector
andere deelnemers
 19.000m2 beursoppervlakte
 Hoge zichtbaarheid door
 Goede beurslocatie dankzij Holland Paviljoen
Holland branding
 De MADE zorgt voor extra zichtbaarheid tijdens beursdeelname
door een lijst met exposanten online op de website van de MADE
te plaatsen. Daarnaast biedt de`MADE Award` de kans om nieuwe innovaties extra onder de
aandacht te brengen.
Kosten
Een individuele stand kost €490 per m2 en de co-exhibitor registratiekosten zijn €300. Voor een eenmalige
meerprijs van €750,- krijgt u een stand op een Holland Paviljoen met onder meer een echte Holland uitstraling,
extra PR activiteiten en een netwerkreceptie.
Werkwijze
Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Uw locatie binnen het paviljoen is
afhankelijk van uw geboekte meters, uw productcategorie en de eventueel reeds geboekte locaties. Het
Holland Paviljoen zal uniform ingericht worden en er wordt collectieve catering verzorgd. Ook wordt u
geassisteerd bij de opbouw en de eerste beursdag.
SIB-missievoucher
U kunt voor deze beursdeelname mogelijk ook een voucher ter waarde van maximaal € 1.500,- gebruiken die
verstrekt wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De SIB-missievoucher wordt uitgegeven
door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Voor meer informatie over deze regeling, zie
http://www.rvo.nl
Aanmelden en meer informatie
U kunt zich aanmelden tot 23 november 2018 via het digitale aanmeldformulier via de agenda op de NEC
website. Het paviljoen biedt plaats aan 5 – 8 deelnemers, afhankelijk van het aantal geboekte meters
(minimaal 42m2 in totaal).
Vragen
Heeft u interesse in deelname aan de MA.D.E.* Expo 2019 of wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met de projectmanager Steven Smit of neem contact op via 033-433 0131.
Voor meer informatie over de M.A.D.E.* Expo beurs zie: www.mdd-expo.com

WWW.NEC.NL

|

INFO@NEC.NL

|

T 033 433 0131

