
Geachte heer, geachte mevrouw,

 

Van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021, neemt België via BelExpo deel aan de Wereldtentoonstelling in

Dubai. Dit is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten, Afrika of Zuid-Azië. Het

evenement reikt bijgevolg veel verder dan de grenzen van de Verenigde Arabische Emiraten.

 

Het Belgische paviljoen, "The Green Ark" ,  zal ongeveer  15.000 bezoekers per dag  kunnen verwelkomen

en biedt bezoekers de mogelijkheid om Belgische culinaire specialiteiten en hun favoriete drankjes

te (her) ontdekken. Het paviljoen omvat twee verkooppunten voor Belgische friet en wafels, een

Belgische chocolade- en koekjeswinkel ,  een restaurant met Belgische specialiteiten  met plaats voor

220 personen, een business center en  een dakterras met een bar waar bezoekers kunnen genieten van

het aangename klimaat in deze tijd van het jaar. Deze activiteiten zullen zeven dagen per week

gedurende de 173 dagen van Expo 2020 en van 10:00 tot 01:00 en zelfs 02:00 op donderdag en

vrijdag  plaatsvinden. 

 

BelExpo en zijn partners FEVIA, AWEX, FIT, en HUB.BRUSSELS nodigen u uit voor een

informatiesessie op donderdag 16 januari 2020  van 09:30 tot 12:00 uur in de FOD Economie,

Vooruitgangstraat 50, 1210 te Brussel om de activiteiten rond F&B en de beheerder hiervan, Creneau

International, voor te stellen en nieuwe opportuniteiten voor uw producten te ontdekken.  Een

geweldige kans om rechtstreeks in contact te komen met belangrijke stakeholders van het project en

een partner of leverancier van het paviljoen te worden.

 

Met vriendelijke groet, 

 

Patrick Vercauteren Drubbel

Ambassadeur en Commissaris-Generaal - BelExpo

Programma 

 

09:30    Ontvangst en koffie 

 

10:00    Presentatie van het Belgisch paviljoen op Expo 2020 Dubai door Patrick Vercauteren Drubbel,

    Ambassadeur en Commissaris-Generaal van BelExpo             

 

10:20     Presentatie door Werner Vanherle, CEO van Creneau International, en de beheerder van de 

 F&B-activiteiten van het Belgisch paviljoen

 

10:50     Vragen en antwoorden  

 

12:30     Einde 

 

Adres

 

FOD Economie City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

HET BELGISCH PAVILJOEN OP DE WERELDTENTOONSTELLING IN DUBAI IN 2020

FOOD & BEVERAGE - INFORMATIESESSIE 16/01/2020

Registreer door een e-mail te sturen vóór 08/01/2020 naar expo2020dubai@economie.fgov.be


