
Als ondernemer in de maakin-
dustrie bent u voortdurend op 
zoek naar nieuwe afzetkanalen 
of nieuwe afnemers zodat u niet 
afhankelijk bent van één markt 
of een beperkt aantal afnemers. 
Export biedt de mogelijkheid om 
nieuwe markten aan te boren. 
Maar hoe maakt u op een laag-
drempelige manier kennis met 
nieuwe markten en afnemers? 
En, hoe vinden die nieuwe  
markten en afnemers u?

Breng uw bedrijf naar de 
rest van de wereld
De Hannover Messe, de grootste technologische beurs 
ter wereld, biedt daarvoor kansen. Deze beurs is hét 
evenement voor bedrijven met duidelijke interna-
tionale ambities die actief zijn in de industriële toele-
vering voor machine en apparatenbouw, automotive, 
energie, elektronica, lucht- en ruimtevaart en voor 
system suppliers en OEM-ers in deze sectoren.  
 
De Hannover Messe is

• 1 beurs 
• Honderdduizenden vierkante meter beursvloer
• 27 hallen
• 220.000 bezoekers
• 6500 bedrijven uit 70 landen
• 216 deelnemende Nederlandse bedrijven 

Indrukwekkende cijfers die vooral groots zijn. Maar hoe 
weten bezoekers uw stand te vinden op deze gigantische 
beurs?  
 
Dat kan door deel te nemen aan het Nederlands paviljoen 
Toeleverindustrie tijdens de Hannover Messe. In hal 4 van 
Hannover Messe staat ook in 2019 van 1 tot en met 5 april 
het grootste contingent Nederlandse toeleveranciers.  
 
Zij vormen samen met Koninklijke Metaalunie, Mikrocen-
trum, NEVAT en Brainport Industries het ‘Dutch Industrial 
Supply’ paviljoen. Deelname aan dit Dutch Industrial  
Supply paviljoen verzekert u van een prominente plek op de 
Hannover Messe met een sterke collectieve uitstraling door 
Holland Branding.  
 
Daarnaast zijn er tal van collectieve voordelen waar u ge-
bruik van kunt maken. Die er voor zorgen dat u zich volledig 
kunt bezighouden met maar één ding: kennismaken met 
nieuwe markten en afnemers.
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Alle voordelen op een rij 

• Het Nederlands paviljoen bevindt zich op een  
prominente locatie.

• Sterke collectieve uitstraling door Holland  
branding;

• Volledige ontzorging. U hoeft zich geen zorgen te 
maken over standruimte, standbouw, stroom,  
water, schoonmaak en catering op het Dutch  
Industrial Supply paviljoen.

• Gemeenschappelijke pr en contacten Duitse pers
• Diverse bijeenkomsten/recepties om te netwerken  

op het Holland Paviljoen.
• Goedkoper dan deelnemen met een eigen stand. 

Prijsindicatie: een stand van 12 m² kost circa  
€ 7.200,- (standruimte, standbouw, elektra, cate-
ring) maar exclusief reis en verblijfskosten.

Meer informatie en aanmelden 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, 
neem dan contact op met Koninklijke Metaalunie 
Ivonne Dentjens of Richard Schuitema,  
hannovermesse@metaalunie.nl of tel. 030-6053344.

Aanmelden is mogelijk tot 15 november 2018.
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