
MISSION YUMMEX MIDDLE EAST

HOLLAND PAVILJOEN
DUBAI  1 – 7 NOVEMBER 2020

INCLUSIEF DEELNAME YUMMEX 3 – 5 NOVEMBER
14E EDITIE VAN MENA’S NR 1 EVENT VOOR SWEETS EN SNACKS                                            



YUMMEX IS TERUG

RS Vision Expo/Koelnmesse organiseert in samenwerking met ANKO Reizen een compleet 
pakket voor deelname aan Yummex te Dubai.
Na een aantal moeilijke jaren is Yummex weer helemaal terug. Met ruim 9000 bezoekers 
en 252 deelnemers (80 uit de regio en 172 internationaal) uit 40 landen en 60 nieuwe 
deelnemers kan je concluderen dat Yummex weer mee telt als het nr. 1 evenement in de regio.  
In 2019 werd de combinatie Yummex met Gulfood Manufacturing weer in ere hersteld en dat heeft 
mede hieraan bijgedragen aan het succes.

MARKT INFO:

Dubai is de ‘gateway’ naar de MENA regio. DE food hub voor de export van food. Vanuit Dubai is ‘s 
werelds snelst groeiende markt voor zoetwaren, snacks en ready-to-eat makkelijk te bereiken. 
Verwachting is dat in 2023 de markt is gegroeid naar 34,5 miljard dollar. De regio is met 12% groei 
de snelst groeiende markt voor chocolade en premium producten. Kijk naar de groeicijfers in 
onderstaand overzicht. Meer marktinformatie kunt u vinden op: 
https://www.yummex-me.com/trade-fair/market-insights/market-insights.php

OP GULFOOD GEEN ZOETWAREN ZONDER DEELNAME YUMMEX: 

De samenwerking en de afspraken tussen Koelnmesse en DWTC hebben ertoe geleid dat “hard 
candy” zoetwaren alleen op Gulfood 2021 getoond mogen worden als men deelneemt aan 
Yummex 2020.

PRODUKTSEGMENTEN OP YUMMEX:

- Chocolate and chocolate products - Sugar confectionary
- Biscuits - Snacks food
- Trend snacks - Natural sweets
- Breakfast snackS - Ice cream, deep-frozen confectionary

https://www.yummex-me.com/trade-fair/market-insights/market-insights.php


HOLLAND PAKKET YUMMEX – 2020:

Voor Yummex 2020 organiseren wij een compleet pakket voor de beurs bestaande uit 3 delen:
A uw deelname aan het Holland paviljoen. U kunt kiezen uit een stand van 9 m2 of een stand van 

12 m2. De stand is compleet verzorgd met tafel, stoelen, verlichting, schappen, verzekering via de 
beursorganisatie, nieuwe Holland branding, media pakket, registratie en catering i.v.v. drankjes 
verzorgd door een hostess. De stand is excl. Graphics, showcases etc.

B In samenwerking met onze reispartner ANKO Reizen verzorgen wij uw reis en verblijf in Dubai 
in een 4**** hotel voor de Yummex. ANKO maakt voor u een voorstel op maat incl. vervoer van 
vliegveld naar het hotel en v.v. De reis naar de beurs is het makkelijkst met de metro of de taxi.

C I.s.m. ANKO Reizen stellen wij een facultatief programma samen om Dubai en Abu Dhabi beter te 
leren kennen. Zie mogelijkheden hieronder.

Trouwens dit is ook een prima gelegenheid om met uw partner af te reizen naar Dubai en te 
genieten van het weer en natuurlijk een bezoek aan de vele winkelcentra en Abu Dhabi.

Global Village Dubai Mall Dubai Sky-line Dubai – Dune Bashing Rond de Palm

Abu Dhabi – Grote Moskee Abu Dhabi – Ferrari World                          Abu Dhabi – Louvre Abu Dhabi - Louvre



BELANGSTELLING “MISSION YUMMEX” PAKKET:

Via onderstaand formulier kunt u aangeven wat uw wensen zijn.

Deelname kosten deel A zijn:  9 m2 stand € 6.000,00 excl. Btw
12 m2 stand      € 7.500,00 excl. Btw 

Voor deel B:
Onze reispartner ANKO Reizen kan voor u een pakket op maat bieden. Hierdoor is uw complete reis, 
deelname en vervoer in een hand. Het voordeel voor u is dat u niets meer hoeft te doen, alles wordt 
voor u geregeld.
Indien u interesse heeft voor het “Mission Yummex” pakket dan kunt u dat aangeven op onderstaand 
formulier of door een e-mail te sturen aan r.schotema@koelnmesse.nl

Het voorlopige programma is als volgt:

Zondag 1 Nov    Amsterdam - Dubai met Emirates. Transfer hotel
Maandag   2 Nov    Inrichten van de stand vanaf 14.00 uur
Dinsdag      3 Nov    Beurs open van 10.00 – 18.00
Woensdag    4 Nov    Beurs open van 10.00 – 18.00
Donderdag     5 Nov    Beurs open van 10.00 – 17.30
Vrijdag           6 Nov    Eigen programma. Alle activiteiten voor eigen rekening
Zaterdag       7 Nov    Retour vlucht naar Amsterdam

Het gehele reisprogramma wordt samengesteld in samenwerking met ANKO Reizen, de reispartner 
van RS Vision Expo/Koelnmesse in Nederland

Ja wij hebben interesse voor het “MISSION YUMMEX” pakket.

Bedrijfsnaam   :………………………………….…. Contactpersoon :….....................................................

Telefoon :……………………………………..  E-mail adres :………………………………..…………………..

Interesse in*:     O Stand van 9 m2

O Stand van 12m2

O Graag een voorstel op maat
O Reis en verblijf voorstel van ANKO Reizen

• Graag uw voorkeur aangeven     

U kunt ook meteen inschrijven door bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen en ondertekend te retourneren
aan RS Vision Expo/Koelnmesse per mail (r.schotema@koelnmesse.nl)  

“Onze eerste deelname aan de Yummex in Dubai is ons zeer 
goed bevallen. Voldoende bezoek van een goede kwaliteit uit de 
UAE en de omringende landen heeft ons aangenaam verrast. 
Voor diegene die interesse hebben in deze groeiende regio is 
Yummex de juiste plek om je te presenteren. Goede begeleiding 
en verzorging van standbouw door RS Vision Expo/Koelnmesse 
zorgde ervoor dat we ons konden concentreren op de bezoekers 
en potentiele klanten.”

Jeroen Batterink – Sales Manager Steenland Chocolate BV

“Door aanpassingen in de agenda van de organisatie was de 
Yummex terug op het oude niveau van bezoekers aantallen. 
De beurs was nu in combinatie met de Gulfood Manufacturing 
en Prime. Naast de aantallen zijn wij ook zeer te spreken 
kwaliteit van de  bezoekers. De All-in  standbouw was weer 
prima verzorgd door RS Vision Expo/Koelnmesse. Tijdens de 
bijeenkomst bij de Nederlandse consul in Dubai hebben we 
ook interessante contacten opgedaan met Nederlanders die in 
Dubai wonen en al zaken doen in UAE.  Voor ons wederom 
een groei in handel met de Golfstaten. In 2020 zijn we er weer 
zeker bij”.
Cor Rijken – Directeur Cor Rijken Verpakkingen BV.

Wat anderen zeggen over Yummex:

mailto:r.schotema@koelnmesse.nl
mailto:r.schotema@koelnmesse.nl

