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Er blijven grote kansen liggen 
in het VK voor Fresh Produce 
Van 5-7 juni 2019 vindt in Londen de London Produce Show plaats. “Dit 
is hét moment om te laten zien dat Nederland ‘open is for business’, 
ongeacht de vorm van toekomstige handelsrelaties”, aldus Tim Heddema, 
landbouwraad in Londen. De Nederlandse Ambassade in Londen en 
GroentenFruit Huis willen samen met u investeren in een presentatie 
die klinkt als een klok en daarmee uitstralen dat wij vertrouwen hebben 
in de jarenlange handelsrelaties en ook in de toekomst een waardige 
handelspartner blijven. Het VK is tenslotte ons tweede exportland.

Voor het vierde jaar op rij verzorgt de Holland Fresh Group een gezamenlijke deelname 
aan de London Produce Show. Dit jaar krijgen we de kans ons te presenteren op een 
prominente plaats, namelijk onder aan de twee trappen die iedereen af moet om op 
de beursvloer te komen.

Hier willen we ons als Nederlands collectief van onze beste kant laten zien en inspelen 
op de aspecten innovatie, gezondheid en duurzaamheid waarmee de Nederlandse 
groente- en fruithandel zich onderscheidt en die zoals Heddema aangeeft bijzonder 
resoneren in het VK.

WIJ BIEDEN U ALS DEELNEMER TWEE MOGELIJKHEDEN:
1. Een eigen booth met een oppervlakte van 2x2 meter, een statafel met twee stoelen.

• Eigen bijdrage € 4000,-
• 2 standhouderspassen
• Inclusief ticket voor het Fresh Produce Consortium Award Diner
• Vermelding van de bedrijfsnaam in de collectieve presentatie
• Vermelding van bedrijfsinformatie in de brochure ‘Let’s Share our future with      
   Dutch Produce’ (zie bijlage ter inspiratie)

2. Deelname in een collectieve presentatie met vermelding van de bedrijfsnaam en 
presentatie van producten in de collectieve stand. 

• Eigen bijdrage:€ 1000,-
• 1 standhouderspas
• Mogelijkheid om (een deel van de dag) aanwezig te zijn in de collectieve stand
• Aantal producten aanleveren voor de presentatie 

Dit geeft veel exposure aan de bezoekers. Ook zullen we samen met de ambassade en 
de organisatie van de London Produce Show de pers actief benaderen.

We hopen dat u samen met ons en de Ambassade in Londen wilt investeren in deze 
deelname. 

AANMELDEN
Aanmelden via Ger van Burik (burik@hollandfreshgroup.com).

“De London Produce Show is dé internationale 
showcase in het Verenigd Koninkrijk voor groente en 
fruit. De Nederlandse ambassade realiseert daarom 
samen met GroentenFruit Huis en Holland Fresh Group 
opnieuw een Holland-paviljoen. Dit jaar groter dan 
ooit, om zichtbaar te maken dat Nederland open for 
business blijft ongeacht de vorm van Brexit. Voor onze 
fresh produce blijven er grote kansen liggen in het 
Verenigd Koninkrijk: de Britse consumenten, retail en 
food service zien Nederland echt als hét herkomstland 
van innovatieve, duurzame en gezonde producten.”

Tim Heddema
Landbouwraad

“Gedurende de afgelopen Brexit periode is 
gebleken dat gezamenlijk optrekken als Nederlands 
bedrijfsleven erg belangrijk is om partner in business 
te blijven. Dit is hét moment om ons als sector 
samen met de ambassade te laten zien op de London 
Produce Show. Hiermee kunnen we ons commerciële 
positie versterken.”

Gert Mulder
GroentenFruit Huis




