Amsterdam, september 2017

SIPSA-SIMA: 17 jaar ervaring in veeteelt en agro-equipment in Algerije
De Internationale Vakbeurs voor Veeteelt en agro-equipment, SIPSA-SIMA, vindt plaats van 10 t/m 13 oktober 2017 in het
beurscomplex Palais des expositions-Safex in Algiers.
SIPSA-SIMA is niet alleen voor de Maghreb, het noordwestelijke deel van Afrika, maar ook voor de rest van Afrika de belangrijkste
vakbeurs in de agrarische sector. Dit jaar verwacht de beurs meer dan 20.000 vakbezoekers en 600 exposanten afkomstig uit 30
landen die bijeenkomen rondom het belangrijkste thema dit jaar: de challenge van het ontwikkelen van geïntegreerde en inclusieve
agribusiness; hoe kan men duurzame en concurrerende voedselwaardeketens opzetten?
SIPSA-SIMA biedt een compleet en hoogwaardig aanbod van producten, equipment en diensten op het gebied van grondbewerking,
veeteelt, trekkerwerktuigen, irrigatie,…. De beurs biedt efficiënte oplossingen op maat ter verbetering van de
landbouwproductiviteit in de Maghreb en Afrika.

Eenvoudige toegang
Om het grote aantal vakbezoekers sneller en eenvoudiger toegang te geven tot de beurs is het voorregistratie systeem verbeterd.
Bezoekers kunnen zich registreren en gratis een badge bestellen en downloaden via de site www.sima-sipsa.com.

Tunesië in de spotlights
SIPSA-SIMA heeft ervoor gekozen om tijdens de aankomende beurseditie 2017 de dynamische Tunesische landbouwsector in de
spotlights te zetten en de strategische en broederlijke relaties tussen Tunesië en Algerije onder de aandacht te brengen.
Tunesië was in 2016 het grootste exportland van olijfolie en tweede exportland op het gebied van Afrikaanse biologische
producten naar 30 landen op de vijf continenten. Tunesië is het enige Afrikaanse en Arabische land dat dezelfde erkenning geniet
als de Europese Unie voor wat betreft de export van biologische producten.

Een compleet conferentieprogramma
Bezoekers kunnen deelnemen aan de conferenties tijdens de beurs waarvan de thema’s zijn voorgesteld door de stuurgroep GRFI
(Groupe de réflexion FILAHA Innove). Deze conferenties gaan over de meest actuele en geavanceerde technieken in de agrarische
sector en behandelen actuele onderwerpen binnen de aqua- en avicultuur en de melk- en landbouwsector:
-

De FIV: Forum Maghrébin des Productions et Santé animales omvat:
o FIFAVIC: Forum Euro Maghreb de la filière avicole (gevogelte)
o FIPLAIT: Forum met focus op alle aspecten van de melksector (genetica, verzorging, voeding, stalinrichting…)
AGRI’SIME : Forum Interprofessionnel des Cultures Végétales (landbouw) verzorgt:
o een conferentie op het gebied van irrigatie: « AGRIAQUA »
o een conferentie over landbouwmachines « FIMAG»
o een conferentie over productie van olijfolie « Oleomed ». Een OLEOMED Award zal worden uitgereikt aan een
producerend bedrijf met ambitieuze exportdoelstellingen.
DR Amine Bensemmane
Voorzitter SIPSA-SIMA
Voorzitter GRFI FILAHA INNOVE

Internationaal perscontact:
- Margaux Lemarchand – margaux.lemarchand@comexposium.com
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Informatie en contact in Nederland

In Nederland wordt de SIMA-SIPSA vertegenwoordigd door Promosalons Nederland (tel: 020-4620020, email:
info@promosalons.nl). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen met betrekking tot deelname aan de beurs.
Promosalons Nederland beschikt over inschrijfdossiers, uitnodigingen, marktinformatie, enz.

Noot voor de redactie
Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse beurzen. Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met
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