Persbericht
Amsterdam, 12 juli 2017

SIAL Paris 2018 in volle voorbereiding!
De inschrijvingen voor de internationale voedingsmiddelenvakbeurs SIAL Paris, die van 21 t/m 25
oktober 2018 plaatsvindt in Parijs, zijn in volle gang. De beurs heeft dit jaar enkele maanden
eerder dan gebruikelijk het exposantenplatform geopend. Vanuit Nederland heeft het overgrote
deel van de bedrijven dat in 2016 deelnam aan de beurs zich alweer aangemeld.
Aan de SIAL Paris 2018 zullen naar verwachting meer dan 7000 bedrijven deelnemen met een stand,
waarvan ongeveer 85% niet-Frans. De SIAL Paris vult dan ook alle hallen van het beurscomplex Paris
Nord Villepinte. In 2016 werd een extra (tijdelijke) hal in gebruik genomen om alle exposanten een
plaats te kunnen geven. Voor 2018 wordt de tijdelijke hal uitgebreid omdat de meeste exposanten
hebben aangegeven terug te willen komen en nieuwe exposanten eveneens in de rij staan.
Ook vanuit het Nederlandse bedrijfsleven is de belangstelling voor deelname groter dan ooit.
Nederlandse exposanten kunnen vanaf 16 m² een individuele stand boeken of vanaf 9 m² inschrijven
voor een stand op een van de vele door Gielissen georganiseerde Dutch Pavilions. Vooral voor
bedrijven die voor het eerst de stap richting de SIAL Paris zetten is deelname via de landenpaviljoens
een interessante optie.
Ruim 70% van de 155.700 bezoekers is van niet-Franse nationaliteit en komt met name uit de overige
EU-landen, maar ook uit Azië (7%), het Midden-Oosten (6%), Afrika (5%), Zuid-Amerika (4%) en
Noord-Amerika (4%).*
SIAL Network
Naast het “main event” in Parijs organiseert de SIAL jaarlijks een aantal satellietbeurzen in
aantrekkelijke regio’s. Op de agenda staan: SIAL InterFOOD (22 t/m 25 november 2017 in Jakarta),
SIAL Middle East (12 t/m 14 december 2017 in Abu Dhabi), SIAL Canada (2 t/m 4 mei 2018 in
Montréal) en SIAL China (16 t/m 18 mei 2018 in Shanghai). Met uitzondering van Canada worden op
alle SIAL beurzen Holland Paviljoenen georganiseerd en kunnen bedrijven in aanmerking komen voor
een Rijksdienst voor Ondernemend Nederland missievoucher t.w.v. € 1.500,-.
Voor meer informatie:
Promosalons Nederland is de Nederlandse agent voor alle beurzen van het SIAL Network. Bedrijven
die geïnteresseerd zijn in deelname aan één van de SIAL-beurzen kunnen contact opnemen voor het
reserveren van een stand of voor het aanvragen van een offerte. Contactpersoon: Cynthia Kuijper
(020-4620025, c.kuijper@promosalons.nl).
*Cijfers SIAL Paris 2016
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