MAP-EXPO
Global marketplace for Medicinal & Aromatic Plants

3 & 4 oktober 2018
Beursgebouw Eindhoven
Nederland
WWW. MAP-EXPO.COM

Global marketplace for Medicinal & Aromatic Plants

MAP EXPO 2018
Wereldwijde markt voor medicinale en
aromatische planten (MAP)
Wereldwijd vertrouwen ongeveer 3.6 miljard mensen op
de verbouwing van planten voor het ondersteunen van
hun levens stijl. De vraag naar plantaardige medicijnen,
cosmetica, voedingsmiddelen en andere producten in deze
gigantische markt, blijft maar stijgen.

Voordelen voor de deelnemers
Bewust van de immense potentie van deze industrie is de

Het MAP EXPO team beschouwt de deelnemers als het

MAP EXPO opgericht als dé ‘go-to-global’ marktplaats

hart van de expo en zij kunnen gebruik maken van de extra

voor de belangrijke partijen in MAP gerelateerde sectoren,

services die de organisatie biedt. De meerwaarde voor de

inclusief organische MAP spelers. Dit unieke b2b event wordt

deelnemers uit zich met name in:

gehouden om de schakels in deze sectoren te verbinden en
te versterken, leveranciers met kopers in contact brengen en
binnen dit proces nieuwe markten te ontwikkelen.

•	Een op maat gemaakte groep van bezoekers met specifieke
interesse in de producten van de deelnemer.
•	Het genereren van leads d oor contact te leggen met

MAP EXPO 2017

potentiële klanten

In 2017 verwelkomde MAP EXPO deelnemers uit 16 landen,

•	Contact met huidige klanten om de relatie te versterken

en bezoekers uit 32 landen. Dat maakt het evenement tot

•	De kans om op de hoogte te blijven van de globale vraag

een bewezen internationaal platform. Het match making-

en de trends, efficiënte technieken en nieuwe methodes te

programma was goed voor 130 meetings, gelijk aan 2600

vinden om medicinale en aromatische planten te kweken en

minuten van gesprekstijd. De seminars “Cannabidiol – from

te gebruiken.

farm to end product” en “Nederlandse Vereniging Voor
Fytotherapie” waren volledig vol geboekt.

•	Samen met de top 3 van handelende landen in de EU,
is Nederland ook een poort naar de markten van de EU en
de UK, de aankomst plek voor business mensen wereldwijd.

• 7 5% van de ondervraagde bezoekers kwam voor nieuwe
leveranciers en/of business partners.

De Expo hal bevindt zich in Nederland, wat een erg
strategische locatie is om de bezoekers te ontvangen.

• “ Bedankt” waren vaak de laatste woorden van de
exposanten bij het naar huis gaan. Velen van hen gaven

•	Profiteer van de promotie van de MAP EXPO in de
komende jaren.

zelfs een 10/10 voor de service.

“It is the right exhibition for this industry. You will grow.”
Dhr. Adolfa Aliaga, inkoopmanager, Nutrafur SA, Spain en
Mevrouw Ditka Bohak, inkoop manager, Vitvia DD, Slovenië

Sectoren
Medicinale en aromatische onbewerkte planten

MAP cultivatie en productie

• Onbewerkte medicinale planten

• Onderzoek & educatie

• Onbewerkte aromatische planten,

• Zaden en zaad materiaal

specerijen en keuken ingrediënten

• Cultivatie, voor-oogst, opslag technieken,
extractie technologieën
• Gecontracteerde productie

MAP extracten (organisch en conventioneel)

Supplementen, drugs & cosmetica

• Essentiele oliën, balsems, absolues,

• Plantaardige supplementen,

hars, gommen, poeders etc.

nutraceuticals, plantaardige drugs (OTC)

• Plantaardige medicinale extracties,

• Therapieën, traditionele medicinale

aromatische substanties

systemen
• Natuurlijke cosmetica & geuren

“It was great to have met you and your
team that organized an excellent fair
with most promising contacts”
De heer Stefan Coopmans, Export & Purchase Director,
Loën Laboratories Europe, België.

“We are among the largest essential
oils producers in Europe. We supply the
raw material ourselves, but for smaller
quantities we need to purchase. That’s
why I come to MAP EXPO”
De heer Lajos Engart, Purchaseing Manager, Silvestris, Hongarije.

Expo thema’s
Plantaardige therapie voor de menselijke
gezondheid

Halal cosmetica en medicijnen
Plantaardige medicijnen en

Seminar over alternatieve

cosmetica bieden veel kansen in

benaderingen voor het verminderen

de snel groeiende halal sector.

van pijn en het genezen van ziektes.

Het uitnodigingsbeleid gericht op

De transitie van de traditionele

de inkopers van de MAP EXPO 2018 zal zich ook

therapieën in de nabije toekomst, ondersteund

richten op halal specifieke farma-cosmetica

door wetenschappelijke feiten en de vraag naar

leveranciers wereldwijd.

groene economie – duurzaam welzijn.

Investeren in de MAP sector

Cannabidiol

Ter ondersteuning van de groene

Op de MAP EXPO 2017 was het

economie- duurzaam welzijn,

thema Cannabidiol een groot succes.

presenteert het MAP EXPO team

Op de MAP EXPO 2018 gaan we

een investeringsplan, programma’s

verder in op de potentiële markten

en mijlpalen in de MAP sector.

van dit product.

MAP-EXPO 2018
Deelname kosten voor exposanten
•	 Per m² standruimte: €150,-, exclusief standbouw, vloerbedekking,
verlichting enz.
•	 Per m² standruimte inclusief standbouw (ingerichte stand): €200,-,
inclusief standbouw, frieslijst, vloerbedekking, verlichting en een
elektra aansluiting (3000 watt).

Extra faciliteiten
•	 Standaard servicepakket: €450,- inclusief 1 tafel, 2 stoelen,
1 balie, 1 documentatie rek, 3 presentatie planken gemonteerd
aan de muur. 1 bord voor de bedrijfsnaam en stand schoonmaak.
•	 Basis servicepakket: €200,- inclusief 1 balie, 1 tafel, 2 stoelen,
1 frieslijst, 1 presentatie plank gemonteerd aan de muur en
stand schoonmaak.
•	 Internet voor 2 dagen: €27,- per apparaat.
* Alle prijzen exclusief btw.

ORGANISATIE
ETFAM International BV
NBI International
Postbus 769
5600 AT, Eindhoven
Nederland
Locatie
Beursgebouw Eindhoven
Lardinoisstraat 8
Eindhoven
Nederland

T +31 (0)40 246 3626
F +31 (0)40 244 5533
www.map-expo.com
info@map-expo.com

Opening hours
Woensdag 3 oktober 10:00 - 17:00 uur
Donderdag 4 oktober 10:00 - 17:00 uur

Contact
Ms. Yen H.N. Nguyen
yen@map-expo.com
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