
Je volgt een inhoudelijk programma met veldbezoeken voorafgaand aan de

beurs en staat centraal tijdens verschillende netwerkrecepties;

Wij introduceren jou bij lokale partijen én andere NL partijen die zaken willen

doen in de regio;

Het ideale moment voor schaalvergroting door deelname aan een Nederland

paviljoen (ook hier is alles voor jou geregeld);

Je krijgt verschillende presentaties over de markt met daarin de kansen voor jou

gepresenteerd.

Jouw business uitbreiden in de golfregio? Dan is dit jouw moment! Speciaal voor de

Nederlandse watersector wordt er van 16 t/m 20 oktober een handelsmissie

georganiseerd naar Saoedi Arabië, Riyad. Tijdens deze missie en beursdeelname

nemen wij jou mee het veld in en presenteer jij jouw oplossingen op het NEXUS

paviljoen tijdens de Saudi Agriculture 2022. De Saudi Agriculture is al 40 jaar lang

DÉ beurs in de regio op het gebied van Agri-Water-Energy-Food. Dit speciaal
ingerichte paviljoen van 45m2 is onderdeel van het grote Nederland paviljoen op de

beurs. 

Waarom deelnemen?

Meer over de Saudi Agriculture

De belangrijkste beurs in de golfregio op het gebied van technologie, innovatie,

machines en oplossingen binnen de land & tuinbouw sector trekt jaarlijks 17.000

importeurs & distributeurs, boeren en overheidsfunctionarissen. Verdeeld over zo'n

14.500m2 tref je ruim 380 exposanten, zowel internationaal als uit de golfregio. Het

Nederland paviljoen vormt hier de eyecatcher, waar jij dus onderdeel van kunt zijn!

WAAR

16 t/m 20 oktober 2022

NEDERLAND PAVILJOEN + 
2-DAAGS MISSIEPROGRAMMA

WANNEER

Handelsmissie &
beursdeelname 

EP
Daan Busscher

T. +31 (0)6 24 16 90 17

E. daan@exportpartner.com

SECTOREN

GOLFREGIO NODIGT
NEDERLANDSE WATER &
AGRISECTOR UIT

WAT

Riyad, Saoedi-Arabië

MET WIE

DEELNAME
De combinatie van een sterk 2-daags programma in het veld en een plek op de Saudi Agriculture maakt deze

handelsmissie zo interessant. In één week tijd leer je de markt nog beter kennen en leg je waardevolle contacten om

business uit te breiden in de Golfregio. 

Het complete pakket (inclusief beursdeelname) bieden wij jou aan voor slechts €3.750,-. Dit is exclusief BTW en

reis&verblijf (hier doen we wel groep suggesties in)*. Verder ontzorgen wij jou volledig en regelen wij alles van A tot

Z achter de schermen. Onderdeel zijn van de Nederlandse NEXUS delegatie? Er is beperkte ruimte voor deelname.

NWP
Roy  Agterbos

T. +31 70 304 3700

E. r.agterbos@nwp.nl

*In deze prijs zit de RVO MKB missievoucher & beursvoucher verwerkt die voor een korting van €4.000,,- zorgt. Neem contact met ons op voor meer informatie over het aanvragen de RVO

subsidie vouchers. 
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