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   Den Haag, mei 2022 

Onderwerp:  

  

Uitnodiging deelname Holland Paviljoen Fish International in Bremen van 13-15 februari 2022

  

Geachte ondernemer, 

 

Een toenemend aantal Nederlandse bedrijven toont zich geïnteresseerd in collectieve deelname aan Fish 

International Bremen binnen een Holland Paviljoen. Reden voor het Nederlands Visbureau deze 

beurscoördinatie bij voldoende belangstelling, voor Nederlandse bedrijven opnieuw uit te voeren.  

Mede vanwege de verplaatsing van de SEG-beurs van Brussel naar Barcelona is Fish International de 

gelegenheid om zakenpartners uit Noord-Europa te treffen. 

 

Holland Paviljoen 

De collectieve aanpak werkt kostenbesparend en het neutrale maar opvallende Holland Paviljoen zorgt voor 

extra zichtbaarheid op de beursvloer. Zo verzorgen wij voor u de gehele coördinatie voor de standbouw, 

maar ook de catering en de hostesses gedurende de beurs. Binnen het Holland Paviljoen kunt u uw stand 

naar eigen wens inrichten, met dien verstande dat dit past binnen de collectiviteit van het gehele paviljoen en 

de bijbehorende huisstijl.  

 

De beursorganisatie biedt het Nederlands Visbureau een opvallende plek op de beurs voor een zeer 

aantrekkelijke m2 prijs. U bent aanwezig binnen een in het oog springend Holland Paviljoen en de 

organisatie wordt u uit handen genomen door het Nederlands Visbureau.  

 

Kosten 

Een stand binnen het Holland Paviljoen kunnen we u aanbieden voor € 139,-/m2. Dit aanbod loopt  

tot 29 juni 2021. Wanneer u rechtstreeks bij de beursorganisatie standruimte inkoopt dan betaalt u € 159,-.  

 

Aanmelden 

Het Holland Paviljoen is pas te realiseren als er voldoende deelnemers zijn die gezamenlijk voldoende 

oppervlak aanvragen. Voor het Nederlands Visbureau is een centraal blok beschikbaar van ong.144 m2 in 

hal 5 dat collectief dient te worden gevuld. Wanneer wij ons niet tijdig bij de organisatie van de beurs 

aanmelden, inclusief betaling van de kosten van het aangevraagde vloeroppervlakte, is geen garantie voor 

het Holland Paviljoen mogelijk. Wij volgen hierbij volledig de voorwaarden van de beursorganisatie. 

 

U kunt zich tot uiterlijk 29 juni 2021 aanmelden door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en 

te retourneren aan info@visbureau.nl (of per reguliere post). Alle aanmeldingen worden behandeld op 

volgorde van binnenkomst en aangevraagde m2.  

 

Mocht u nog vragen hebben of nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende 

via 088 – 336 96 55 of info@visbureau.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 
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Agnes Leewis  

     directeur Nederlands Visbureau 


