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17 oktober, Amsterdam 
 

 
SIMA 2019 INTERNATIONALER DAN OOIT 

  
 
5 maanden voor de opening bereikt SIMA een recordaantal  aan inschrijvingen : 95% van de beschikbare 

beursstands zijn reeds bevestigd. Er zijn 114 nieuwe bedrijven geregistreerd (+ 40% in vergelijking met 

2017). Het aantal internationale exposanten is sterk gestegen (+ 12,5%). SIMA 2019 is vandaag de dag 

een onmisbaar evenement voor alle landbouwers ter wereld.  

  
 
HET INTERNATIONALE KNOOPPUNT VOOR DE LANDBOUWSECTOR WERELDWIJD 

Met 1.770 verwachte exposanten uit 42 landen, 230.000 professionele bezoekers uit 135 landen en 360 

internationale delegaties, is SIMA de verbindende factor van alle soorten landbouw wereldwijd. De toename van 

het aantal internationale exposanten (+ 12,5%) en de opkomst van nieuwe merken in alle sectoren* zijn hiervan 

het bewijs. Sommige merken zijn na een aantal edities afwezig te zijn geweest weer terug op de beurs, 

waaronder Poclain Hydrauliek(Frankrijk), GKN Walterscheid(Duitslan) en Basak Traktor (Turkije).  

  
UITWISSELINGSPLATFORM VOOR DIVERSITEIT IN DE LANDBOUW  
Rond het thema 'Innovatie voor een competitieve landbouw' staat de SIMA 2019 meer dan ooit open voor de 
diversiteit van de landbouw van vandaag. De inhoud van het beursprogramma is divers en richt zich op het 
bevorderen van zakendoen en de toekomst van de landbouw. Bezoekers kunnen de volgende conferenties en 
bijeenkomsten bezoeken:  

• SIMA Afrikaanse Summit, internationale conferentie over de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze snel 
groeiende markt 

•  SIMA Dealer Day , brengt dealers van over de hele wereld bij elkaar 
• Internationale rondetafelconferenties, waarbij de belangrijkste thema's rondom de landbouwsector worden 

uitgelicht (zoals slimme landbouw (augmented reality), biologische landbouw, agronomie ...)  
• De start-up Forums, waar internationale startups hun digitale en ‘connected’-oplossingen presenteren. 
• SIMAGENA , het Europese ontmoetingspunt voor de veeteelt ...  

  
DE ONTMOETINGSPLEK WAAR DE WERELD SAMENKOMT 
Ten slotte, intensiveert de beurs de promotionele activiteiten, door het inzetten van het  internationale netwerk 
van 47 kantoren en een actief beleid voor bezoekerspromotie in meer dan 90 landen, met name in Oost-Europa 
en Latijns-Amerika . Dit jaar worden er opnieuw bezoekers uit meer dan 135 landen verwacht.  
  
" Deze SIMA 2019 is een echte toegangspoort tot de wereld - een unieke kans voor alle landbouwers om een steeds 
ruimere keuze aan machines en technologieën te ontdekken - de mogelijkheid voor elke exposant om boeren van 
over de hele wereld te ontmoeten. en alle culturen. Ik ben ervan overtuigd dat we alle ingrediënten bij elkaar hebben 
om van de SIMA 2019 een groot succes te maken! ", aldus Frédéric Martin, President van AXEMA en SIMA .  

* Waaronder deze sectoren: grondbewerking (Duitsland, Polen, Slovenië, Oekraïne), pneumatiek (India), handling (Finland), tractie (Turkije), 

kuilvoer (Griekenland)  
 
 

INFORMATIE EN CONTACT IN NEDERLAND 
In Nederland wordt de SIMA 2019 vertegenwoordigd door Promosalons Nederland (tel: 020-4620020, email: 
info@promosalons.nl). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen met betrekking tot deelname en 
bezoek aan de beurs. Promosalons Nederland beschikt over inschrijfdossiers, uitnodigingen, reis- en 
verblijfmogelijkheden, marktinformatie, enz. 
  

https://www.simaonline.com/
https://www.simaonline.com/
https://www.facebook.com/SIMA.france/
https://twitter.com/sima_paris
https://www.instagram.com/sima_worldwide/
https://www.youtube.com/user/simaTVparis
https://www.flickr.com/photos/simaparis/
mailto:info@promosalons.nl
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Over COMEXPOSIUM groep  
De COMEXPOSIUM-groep, een van 's werelds toonaangevende organisatoren van evenementen, is betrokken bij   meer dan 170 BtoC- en 
BtoB-evenementen die betrekking hebben op 11 bedrijfstakken zo divers als agribusiness, landbouw, mode, digitaal, veiligheid, bouw, 
hightech, optica en transport. COMEXPOSIUM verwelkomt 45.000 exposanten   en   meer dan 3 miljoen bezoekers in 26 landen over de 
hele wereld . Comexposium groeit wereldwijd en is aanwezig in ongeveer 30 landen: Algerije, Duitsland, Argentinië, Australië, België, 
Brazilië, Canada, China, Spanje, India, Indonesië, Italië, Japan, Korea, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Filipijnen, Qatar, Rusland, 
Singapore, Thailand, Turkije , Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.  
  
over AXEMA  
AXEMA is de Franse vereniging van industriële spelers op het gebied van agro-apparatuur en de agro-omgeving. Het verenigt Franse 
fabrikanten en importeurs van landbouwmachines uit de verschillende sectoren van de landbouw, plantaardige en dierlijke productie, 
evenals producenten en importeurs van apparatuur voor het onderhoud van groene ruimten. AXEMA heeft 230 bedrijven verdeeld tussen 
fabrikanten (69 %) en importeurs (31 %).  
 
 

 
Noot voor de redactie: 

Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse vakbeurzen.  
Voor meer (pers) informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Tolstraat 127, 1074 VJ Amsterdam,  

Tel.: 020-4620020, e-mail:  info@promosalons.nl, internet: www.promosalons.nl  
Contactpersonen: Coen Rosdorff / Martha Elsdijk (bezoekersinformatie),  

Anne Marie van Schaik/Marius van Belle/Oualid El Hajjioui (deelnemersinformatie). 
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Perscontact in Frankrijk/SIMA: CLC Communications - Tel. + 33 (0) 1 42 93 04 04  

Jérôme Saczewski - Célia Carbillet -Forest - Marine Dupont  
j.saczewski@clccom.com - c.forest@clccom.com - m.dupont@clccom.com  
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