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SIAL PARIS HERBEVESTIGT STATUS ALS  'S 
WERELDS TOONAANGEVENDE 

FOOD EVENT 

De onlangs gehouden SIAL Paris heeft haar deuren gesloten met een uiterst positief resultaat: het is het eerste 
mondiale vakevenement van deze omvang dat een editie kende op het niveau van voor de pandemie,  zowel 

aan de exposanten- als aan de bezoekerskant. De beurs bracht meer dan 7.000 exposanten uit 127 

landen (90% internati onaa l) samen met een bezoekersaanta l dat bijna gelijk is aan de editie van 2018, 
d.w.z. 265.000 professiona ls en een nog groter aandeel internati ona le bezoekers (85%), waaronder 50% 
importeurs/ex porteurs en 8.000 topinkopers met alleen al een aankoopportefeuille van meer dan € 50 

miljard. Hiermee bevestig t de SIAL Paris haar positionering als niet te missen zakelijk evenement van de 

wereldwijde agrofoodsector. 
 

 

 Overzi c ht van de SIAL  Paris 2022 ©FOUC H A /M UY AR D 

 
van 

 

 

 
 



Het wereldwijde 

food innovatie 

evenement 

 
Deze editie, die voor het eerst op een zaterdag begon, was 

een smeltkroes van ingrediënten, recepten en smaken, een 

wereldwijde showcase op hoog niveau met een bijzondere 
dynamiek van inkopers, producenten, ondernemers, 

uitvinders, distributeurs en horecaprofessionnals. 

 

Het is echt het wereldwijde laboratorium van  
voedselinnovatie in al zijn facetten. De  

agrofoo di ndustri e heeft haar veerk ra cht getoond en zijn 

ongelooflijke vermogen om de enorme uitdaging van het 
voeden van 10 miljard mensen tegen 2050 te omarmen, 

met oog voor het behoud van de planeet en de ethiek,  

aldus Nicolas Trentesaux, Managing Director van het SIAL 
Network. 

 

Een observatie dat in lijn is met die van de ambassadeur van 
de beurs, ***sterrenchef Mauro Colagreco die deze 

prachtige quote formuleerde: De geschiedenis van de 
mensheid is gebouwd op grote dromen die uiteindel i jk  

realiteit worden en vervolgens de norm, en daarom is  
het belangrijk om te blijven dromen. 

Een uitnodiging om verandering te omarmen en steeds 

weer opnieuw te innove ren .   

 
 

 
SIAL Paris is een unieke en complete mix  

van ervaringen op het gebied van  

voedsel. 

Grote en belang ri jke spelers , en anderen die net ontstaa n 
zijn, jonge bedri jv en die morgen het nieuws zullen halen  
in Frankri jk, in de Verenigd e Staten, 
in Korea of elders. 

   Er waren zowel premium producten, 

producten gebaseerd op duurzame 

productie en meer toegankelijke 

producten, voor consumenten die zowel 

plezier willen beleven aan de 

consumptie, maar ook op zijn gezondheid 

en op zijn koopkracht willen letten   
 

Audrey Ashworth, directeur van de SIAL Paris 
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Gedure nde 5 dagen waren er 120 internat ionale  

officiële bezoeken, waaronder 3 Franse ministers*. 

Ook de Nederla ndse Amba ssa de ur in Frankrijk Jan 

Verstee g bracht een bezoek aan de beurs, en in 
dit kader werd er op 17 oktober een 

netwerkre ce ptie georga nisee rd op het Nederla nds 

paviljoen. 

Voor het eerst was Italië het best vertegenwoordigde land 

op de SIAL met meer dan 800 exposanten die een 
prachtige keuken blijven promoten. Ook was er deze editie 

een aanzienlijke aanwezigheid uit Europese landen en een 

zeer sterke aanwezig he id van Turkse , Amerik aa n se , Koreaan se 
en Braziliaa n se kopers. Zuid-Ko rea is een nieuw smaakg eb ied , 

met 132 merken verteg enw oo rd ig d in het paviljo en en 

ondersteund door Koreaan se chef-k ok s en een gereno mm eerde 
Franse chef-ko k, Eric Trocho n . Korea won ook een SIAL 

Innovatio n Grand Prix in de categorie Salty Groce ry voor de 

gevrie sd roo gde versie van een emblema tisch gerech t van zijn 
gastro no m isch erfgoed: kimch i. Nederl a nd behoorde met 

ongeveer 180 exposa n ten , de grootste deelname ooit, tot de 

interna tional e toplanden op de beurs.
 
 
 

 

* Marc Fesneau, Minister van Landbouw en Voedselsoevereiniteit, Olivia Grégoire, afgevaardigde van de minister van het Midden- en Kleinbedrijf, van Handel, Ambachten en   

Toerisme, en Olivier Becht, afgevaardigde van de Minister van Europa en Buitenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel. 
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"Own the Change", een thema dat SIAL Innovation, SIAL Talks en SIAL Startup vormgeeft. 

Een passender thema dan "OWN THE CHANGE" had SIAL niet 
kunnen hebben. Dit thema belicht alle schakels in de keten, die 
zich inzetten voor innovatie, productie, distributi e en 
consumpti e op een duurzam ere manier. Hiermee projecteert de 

SIAL zich op de toekomst en helpt zo vooruit te lopen op de 
ingrediënten en technologi eën en op de verwachti ngen van de 
consument op het gebied van gezondhei d, authenticiteit, 
transparanti e en genot. In het verlengde van deze dynamiek zal 

de nieuwe CXMP BtoB online marktplaats het voor exposanten 
en bezoekers mogelijk maken hun online transac ties voort te 
zetten tot ver na de beurs. Deze belangrijke zakelijke tool, 
speciaal ontworpen voor professi onals, heeft al 6 miljoen pageviews.  

De voorberei dingen van de volgende SIAL editie, van 19 t/m 23 oktober 2024, zijn al in volle gang. Ook 
ditmaal belooft de beurs alle professi onals uit de foodsec tor bijeen te brengen én viert de beurs een 
belangrijke mijlpaal, namelijk haar 60e verjaardag!  

De beurs in Parijs is net afgelopen, maar het SIAL Network heeft voor het eind van het jaar nog grote 
evenementen in petto met drie evenementen in aantocht: SIAL Interfood Jakarta, SIAL in India New Delhi 

en SIAL in China Shanghai.  

De belangrijkste evenementen op de beurs 

 

SIAL-Innovation 

Presentati e van nieuwe producten die zich onderscheiden tussen de meer dan 1.800 
aangemelde innovaties en 21 prijswinnaa rs tijdens de ceremonie van de 2022 SIAL 

Innovation awards. 

 

SIAL-Talks  
76 lezingen en debatten met 116 prominente hoofdsprekers die gezamenlijk nadenken over 
de voeding van morgen. De replay is binnenkort beschikbaar op sialparis.com. 

 

SIAL Insights 
De 5e editie van de exclusieve nieuwe studie uitgevoerd door Kantar - in synergie met het 
expertadviesbureau in voedselinnovatie,Protéi nesXTC, aangevuld met de   restaurant- en 
cateringtrends onderzocht door NPD (link naar insight) - biedt iedereen een blik vooruit. 

Download het trendboek hier. 

 

SIAL Startup 
Een speciaal dorp dat voor het eerst een selectie van 55 nieuwe concepten samenbrengt 

onder de meer dan 650 dynamische opkomende bedrijven die deelnem en aan de beurs, met 
de 1e editie van "SIAL Startup Invest", een evenement op de beurs waar de start-ups hun 
ideeën presenteren aan een panel van investeerders. 
 

  SIAL Future Lab 
Een interacti eve, immersi eve ruimte om de toekomstige manier van eten te verkennen 
omstreeks 2030, van boer tot bord.  

 

SIAL La Cuisine 
7750 gasten dineerden in het tijdelijke gastronomi sche SIAL restaurant, waar tal van 
getalenteerde chef-koks culinaire demonstraties deden.   

https://www.sialparis.com/Highlights/SIAL-Innovation/Events/SIAL-Innovation-2022-laureates
https://www.sialparis.com/Highlights/SIAL-Innovation/Events/SIAL-Innovation-2022-laureates
https://www.sialparis.com/Highlights/SIAL-Innovation/Events/SIAL-Innovation-2022-laureates
https://www.sialparis.fr/Landing-Page-SIAL-Insights-2022/Telechargez-SIAL-Insights
https://www.sialparis.com/Highlights/SIAL-Start-up
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