Holland Paviljoen – HortEx Vietnam
13-15 March 2019– Ho Chi Minh City, Vietnam

Na een succesvolle editie in 2018, kunt u via de Nederlandse Export
Combinatie (NEC) in 2018 deelnemen aan het Holland paviljoen op de
Hortex Vietnam. Wilt u uw export uitbreiden naar dit snel groeiende land
en de regio dan biedt deelname hiertoe goede kansen.
WAAROM VIETNAM
 Vietnam heeft een GDP groei van 7.5% per jaar, met 95 miljoen inwoners een snel
groeiende markt.

 Export van groente en fruit is met € 376 miljoen in 2009 toegenomen tot € 3 miljard in 2017.
 Vietnam heeft de potentie om een van de grootste exportlanden van bloemen te worden.
 HortEx vietnam 2018 werd gehost door 110 bedrijven, en verwelkomde 4.530 bezoekers uit
20 verschillende landen.

 92% van de exposanten van de HortEx Vietnam 2018 vond dat de beurs aan hun
verwachtingen had voldaan.

 Europa’s grootste en ’s werelds 7e grootste producent als het aankomt op agro cultuur.
 De consumentenbestedingen stegen in 2017 met bijna 12 procent.
WAAROM DE HORTEX VIETNAM 2019
HortEx Vietnam is het eerste business to business event in Vietnam dat exclusief is gefocust of de
tuinbouw en bloementeelt. Het eerste jaar werd deze beurs gehost door 110 bedrijven, en
verwelkomde zij 4.530 bezoekers uit 20 verschillende landen. In 2019 verwachten zij dat deze
aantallen substantieel zullen groeien.

Waarom deelnemen aan het Holland Paviljoen
 Eigen stand in collectief Holland paviljoen met catering
 Mogelijk korting met missievoucher verstrekt door Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO)
 Assistentie in voorbereiding en tijdens de beurs + extra PR
 Hoge zichtbaarheid door Holland branding
 Wifi beschikbaar voor deelnemers

KOSTEN
Deelname aan het Holland Paviljoen is mogelijk voor €415,- per m2
(excl. BTW). Dit is inclusief standbouw en (standaard)stand
inrichting, PR campagne, ondersteuning tijdens de beurs, catering
en collectieve publiciteit en promotie. Het is mogelijk om deel te
nemen vanaf stands van 9 m2.

Voor het paviljoen is het onder voorwaarden mogelijk een voucher ter waarde van 50% van de
deelnemerskosten (met een maximum van €1.500,-) te gebruiken die verstrekt wordt door RVO.
Neem voor meer informatie hierover contact op met Marieke Kock.

CONTACT EN VRAGEN
Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Mocht u interesse hebben in meer informatie omtrent
de beursdeelname, dan kunt u contact opnemen met Joost van Dam via dam@nec.nl of
telefonisch via +31 (0)33 4330 131.
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