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Gunstige vooruitzichten SITEVI 2019
De komende editie van de SITEVI, internationale vakbeurs voor equipment voor de groente-, fruit-,
wijn- en olijfteelt, wordt gehouden van 26 t/m 28 november aanstaande, in Montpellier
(Frankrijk). Na de recordeditie van 2017, zowel voor exposanten als bezoekers, zijn de
vooruitzichten van deze komende editie van de SITEVI, bijzonder gunstig. Om aan de grote vraag
van deelnemers te voldoen, zal een extra tijdelijke hal op het expositiecomplex geplaatst worden.
Gunstige vooruitzichten
Op 2 maanden voor opening van de beurs, is de totale beursoppervlakte nagenoeg verhuurd en
hebben 169 nieuwe exposanten zich ingeschreven t.o.v. 2017. Met deze groei wordt net als in 2017
de capaciteit van de bestaande expositiehallen overschreden en zal een extra tijdelijke hal gebouwd
worden op het terrein. 95% van de exposanten biedt equipment en diensten voor de wijnbouw, 60%
biedt diensten voor de groente- en fruitteelt en 47% voor de olijfteelt.
Steeds meer internationale exposanten
De SITEVI is wereldleider op het gebied van wijnbouw, groente-, fruit- en olijfteelt. De aankomende
editie telt 28% internationale exposanten, een stijging van 23%. Daarbij maken 4 nieuwe landen hun
opwachting op de beurs: Kroatië, Zwitserland, Noorwegen en Verenigd Koninkrijk.
Bekende bedrijven aanwezig op de beurs
Talloze belangrijke leveranciers uit de branche hebben hun deelname aan de SITEVI bevestigd. Voor
de wijnbouw zijn aanwezig : ACTISOL, FERRAND, INFACO, PROVITIS-EUROVIT; voor de vinificatie :
BUCHER VASLIN, DTF SAS; voor de wijnoogst : BOBARD, ERO GERÄTEBAU GMBH, GREGOIRE, NEW
HOLLAND AGRICULTURE, PELLENC; voor grondbewerking : KONGSKILDE FR, KUHN, QUIVOGNE; Voor
trekkers : AGCO FENDT, AGCO MASSEY FERGUSON, ANTONIO CARRARO, ARGO FR LANDINI
MCCORMICK VALPADANA, CASE IH, CLAAS, FERRARI FRANCE-BCS, JOHN DEERE, KUBOTA EUROPE
SAS, LOVOL ARBOS, MX; voor sprayers : BERTHOUD, CARUELLE NICOLAS - NICOLAS THOMAS, HARDIEVRARD, TECNOMA; voor verpakkingen en bottellijnen : Smurfit Kappa, ALBAGNAC, COSTRAL,
STONE, BEDI, GAI FR, NOMACORC, VINVENTION; Voor oogstmachines, conservering en bewaren :
WETA, MAF RODA, UNITEC; voor irrigatiesystemen : NETAFIM, NAADANJAIN; voor agri equipment :
RYSTA et YARA. Uit Nederland zijn de volgende bedrijven aanwezig: VAN WAMEL, FARMAX en
MIJLPAAL.
Meer informatie over de beurs
Voor meer informatie en voor het aanvragen van toegangsbadges kan men terecht op de website
www.sitevi.com. Ook kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de Nederlandse
vertegenwoordiging van de SITEVI, Promosalons Nederland (tel. 020-4620020, e-mail
info@promosalons.nl, internet: www.promosalons.nl).
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Noot voor de redactie
Voor meer (pers) informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Tolstraat 124, 1074 VJ
Amsterdam, tel. 020-4620020, e-mail info@promosalons.nl Contactpersonen: Coen Rosdorff en Martha Elsdijk
(pers en bezoekers); Anne Marie van Schaik, Oualid El Hajjioui en Danielle Coenen (deelnemersinformatie).
De site (sitevi.com) heeft een aparte persrubriek voor het downloaden van de laatste persberichten, foto’s en
logo’s.
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