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Tijdens de komende editie van Flower Expo Ukraine, die zal worden
gehouden van 16-18 april 2019, zal FlowerFame wederom een
Holland Collectief organiseren gericht op alle spelers binnen de
sierteeltketen, van handelaren tot kwekers en toeleveranciers.
Flower Expo Ukraine is sinds 2006 de enige bloemenbeurs in
Oekraïne en trok afgelopen jaar 8.940 (vak)bezoekers uit geheel
Oekraïne en CIS landen. Flower Expo Ukraine wordt ondersteund
door Bloemenbureau Oekraïne en in 2019 wordt de beurs voor de 13e maal gehouden.
De Oekraïense economie groeit in 2018 met zo’n 3,5%, in
2019 met ongeveer 2,5%, daarnaast is het vrijhandelsverdrag
met de EU definitief in werking getreden, dit zal de komende
jaren een extra stimulans geven aan deze economische groei.
Oekraïne, een land met 45 miljoen inwoners is een grote
opkomende markt met veel kansen; nu is het moment om in
te stappen en van de te verwachten groei in de komende
jaren te profiteren.
TopFlower BV (voorheen Holland Flower Partners) en
Blooming (Peter van der Sluis) voeren samen het concept FlowerFame en sinds 2006 is het bedrijf actief op de beurs
Moscow Flowers en Flower Expo Ukraine.

Waarom deelnemen binnen het FlowerFame Holland Collectief ?
•
•
•
•
•
•
•

FlowerFame biedt scherpe tarieven aan.
Alles is mogelijk; van productpresentatie en/of deelname aan een productdemo on stage, tot volledige ingerichte
stand.
Mogelijkheid voor deelname aan collectief transport.
Verzorging van bloemenarrangement, catering en ondersteuning tijdens de beurs.
FlowerFame heeft één van de beste plekken op de beurs gereserveerd voor het Holland Collectief.
Organisator van bloemistendemo’s tijdens de beurs.
Ervaren organisatie.

„Flower Expo Ukraine is het beste
platform in Oekraïne om kennis te
maken met de lokale markt en
nieuwe contacten op te doen.”

www.flowerexpo-ukraine.com
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Deelnemers Holland Collectief komen
in aanmerking voor een missievoucher
van het RVO met een maximale
waarde van EUR 1.500,Naast de scherpe tarieven van FlowerFame zijn er voor 2018 ook missievouchers beschikbaar (op basis van
beschikbaarheid) voor deelnemers aan het FlowerFame Holland Collectief, deze missievouchers zijn aan te vragen bij het
RVO en bieden een vergoeding tot 50% van de deelnamekosten met een maximum van EUR 1.500,-.
Voorwaarden bedrijf

•

U heeft een mkb-bedrijf.

•

Uw export bedroeg in het afgelopen kalenderjaar minder dan 25% van uw omzet. Óf uw bedrijf staat niet langer
dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

•

In totaal mag uw onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort) in het huidige
en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

•

U heeft hiervoor een eherkenningsmiddel niveau 1 nodig. Een intermediair kan namens u de aanvraag indienen.
Na afloop moet u echter zelf de missievoucher digitaal overdragen aan de organisator.

Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren en/of landen.

Waarom deelnemen aan Flower Expo Ukraine 2019 ?
• De beurs wordt georganiseerd met ondersteuning van het Bloemenbureau Oekraïne en overige Oekraïense
overheidsinstanties.
• Ondersteund door de Nederlandse Ambassade in Kiev.
• Netwerkreceptie op de Nederlandse Ambassade voor alle Nederlandse deelnemers.
• Mogelijkheid voor het verkrijgen van een missievoucher met een maximale tegemoetkoming van EUR 1.500,• Flower Expo Ukraine is de enige bloemenbeurs in Oekraïne.
• Tijdens de 2018 editie trok de beurs 8.940 bezoekers uit geheel Oekraïne en CIS landen.
• De beurs wordt jaarlijks bezocht door kwekers, handelaren, retailers, importeurs, bloemisten en overige
professionals binnen de sierteeltsector.
• Grote vertegenwoordiging uit Nederland met ca. 35 bedrijven.
• Tijdens de beurs wordt een uniek demoprogramma georganiseerd.
• Zeer uitgebreide marketingcampagne.
• In 2019 wordt de beurs voor de 13e maal georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
FlowerFame
Hennie Brockhoff
Tel:+31 6 53 83 54 07
E-mail: info@flowerfame.nl

www.flowerexpo-ukraine.com

