SIAMAP, internationale agribusinessbeurs in Tunesië
goede kansen voor de Nederlandse agribusiness

Datum :28 oktober to 01 November 2015
Plaats : Kram Exhibition Park ,Tunis

SIAMAP, de internationale beurs voor landbouw, landbouw equipment en visserij is een evenement, dat
iedere twee jaar wordt georganiseerd door de Tunesische Union for Agriculture and Fishing (UTAP).
Naast ongeveer 200 Tunesische bedrijven, werd er bij voorgaande edities deelgenomen door vele
internationale bedrijven en buitenlandse delegaties uit 17 landen: Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, het
Verenigd Koninkrijk, Portugal, België, Noorwegen, de Verenigde Staten, Servië, Ierland, Libië, Algerije,
Marokko, Mauritanië en Egypte.
De Nederlandse ambassade in Tunis neemt deel met een Holland-stand

Nederlandse producten, oplossingen, technologieën en expertise in de agrarische en agro gerelateerde
niches mogen zich in Tunesië verheugen in een groeiende belangstelling. Deze beurs is een goede
gelegenheid voor Nederlandse bedrijven op zoek naar zakelijke kansen, netwerken en beoordeling van
potentieel, niet alleen in Tunesië maar ook in de regio, inclusief de Libische markt.

De internationale beurs voor landbouw, landbouw equipment en visserij SIAMAP 2015 zal voor de 12 e
keer in de hoofdstad van Tunesië, Tunis, worden gehouden van 28 oktober tot 1 november 2015.
De beurs is ingedeeld in de volgende categorieën:
Landbouwapparatuur en producten
Tractoren, oogstmachines, irrigatie equipment, landbouw equipment, zaden en planten, sierteelt,
jachtbenodigdheden, meststoffen en zaailingen, fytosanitaire producten, biologische producten,
verpakking, voedselverwerking, transport & handling, bosbouw, fokkerij en fokkerijprodukten,
diergezondheid, melkopslag en koelsystemen, veterinaire producten, diensten (banken, verzekeringen,
etc.);
Visserij apparatuur en producten
Scheepswerven , maritieme motoren , maritieme hardware , electrische generatoren, visserij
equipment, hydraulische apparatuur, maritieme pompen, navigatie equipment & overige electronische
equipment, veiligheidsapparatuur, koel- en vriessystemen voor visserijprodukten, verpakking,
conserveer- en behandelsystemen voor visserijprodukten, onderzoek, interprofessionele groepen,
hygiëne en ontsmettingsmaterialen, vaktijdschriften.

Voor meer informatie over de beurs, zie www.siamap.com
Voor meer informatie over een mogelijke Nederlandse deelname, bel of mail met Adel Ouni, plv hoofd
van de Economische afdeling, Nederlandse Ambassade in Tunis:
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+216 71 155.303
+216 71 155.335
+216 98 762 163
adel.ouni@minbuza.nl

