
  
 

  
 

 

 
Nederlands Paviljoen op de grootste beurs voor Solar 

wereldwijd. 
 

Shanghai New International Expo Center 
25-27 Mei 2020 

 
Nog deelnameplekken beschikbaar ! 

 
The International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy 
Exhibition & Conference (SNEC) 
De SNEC is de onbetwiste nummer 1 Solar beurs ter wereld. In 2018 stonden hier 2.000 exposanten 
uit meer dan 95 landen en bezochten meer dan 260.000 (internationale) bezoekers dit 
indrukkwekkende evenement. Dit jaar heeft FME samen met de Topsector Energie het initiatief 
genomen om met een Holland Paviljoen deel te nemen aan deze beurs en conferentie. Door middel 
van deze samenwerking kunnen we impact en promotie van de Nederlandse deelnemers vergroten 
terwijl we kosten voor individuele deelnemers juist verlagen.  
 
 
Opzet Nederlands paviljoen 
Het doel is om met de organisatie van een Nederlands paviljoen prominent aanwezig te zijn tijdens 
de SNEC. Door middel van samenwerking met de Nederlandse organisatie Tempress, die al jarenlang 
deelnemer is op de SNEC, hebben we een goede locatie voor het Nederlandse Paviljoen gekregen. In 
het Nederlandse Paviljoen is ruimte voor individuele deelnemers die de eigen producten en diensten 
aanprijzen en een grote lounge waar de gehele sector gepresenteerd zal worden.  Middels diverse 
activiteiten (matchmaking, ontvangst verschillende delegaties, netwerkreceptie en 
promotiemateriaal) willen wij de gehele Nederlandse Solar sector promoten.  
 
 

 
 



  
 

  
 

Opzet beurs 
Naast de expositieruimte van ruim 200.000 m2 wordt er tijdens de SNEC een omvangrijke conferentie 
georganiseerd, die bestaat uit verschillende programma’s met verschillende onderwerpen, die 
betrekking hebben op de markttendensen van de PV-industrie, samenwerkings- en 
ontwikkelingsstrategieën, beleidsrichtingen van verschillende landen, geavanceerde industrie 
technologieën, projectinformatie en de laatste innovaties. In samenwerking met de beursorganisatie 
is het nog mogelijk om deelnemers aan ons paviljoen voor te dragen als spreker op de conferentie. 
Neem hiervoor contact met ons op. 
 
Deelnamekosten  
 

SNEC PV POWER EXPO Full Service Standbouw en Deelname 

Eigen standruimte  Aan gangpad met ruimte voor eigen bedrijfspresentatie en 

doorloop naar de collectieve ruimte,  inclusief bedrukte 

posterwand en bedrijfslogo  

Exposanten kaarten 2 

Collectieve Ruimte (Holland Lounge) Grenst aan eigen standruimte 

B2B meeting plek met tafels en stoelen 

Bar met zitjes en aanbod warme en koude dranken 

Holland promomiddelen 

Dagelijkse schoonmaak 

Exposure en Promotie Brochure en persmap 

Programma ter promotie Nederlandse sector   

(presentaties, B2B meetings) 

Netwerkreceptie en ontvangst delegaties op de stand 

Reis en verblijf Reis en verblijf deelnemers niet inbegrepen; wij maken wel een 

vrijblijvende aanbieding. Hoteloptie voor deelnemers tegenover 

beursgebouw beschikbaar 

Deelnamekosten 4250 EURO 

Standaard deelname bedraagt 4250 euro. Heeft u meer ruimte nodig of vragen over eventuele deelname, neem gerust 

contact op. 

 



  
 

  
 

 
 
Aanmelden en interesse  
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Dan kun je dit kenbaar maken door invulling van bijgaand 
aanmeldingsformulier. Deadline van aanmelding 7 februari 2020. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:  
rogier.blokdijk@fme.nl of ingrid.kerklaan@fme.nl 
 
Meer informatie van de beursorganisatie 
https://pv.snec.org.cn/?locale=en-US 
 
 

 
 
 
 

 


