
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Amsterdam, juli 2020 / Persbericht 

 

De Comexposium Group, de organisator van de internationale food vakbeurs SIAL 
(Salon International de l'Alimentation), heeft aangekondigd dat de 2020-editie 
van SIAL Parijs, die aanvankelijk gepland was voor dit najaar, wordt verplaatst 

naar 15 t/m 19 oktober 2022. 

 

Teneinde het mogelijk te maken om de SIAL Paris in deze pandemische periode te organiseren, had de organisatie haar 
inspanningen en maatregelen verdubbeld. Na overleg met exposanten en bezoekers, en in de onzekere internationa le 
gezondheidscontext, zijn de resultaten van dit onderzoek de afgelopen dagen echter aanzienlijk veranderd, waardoo r 
uiteindelijk de wens is ontstaan om het evenement uit te stellen. 

Nicolas Trentesaux, Managing Director van SIAL Global Network vertelt dat "de SIAL Paris vastberaden wil 
vasthouden aan haar missie om contact te houden en het herstel én de veranderingen van de wereldwijde  
agrofoodsector te ondersteunen". 

Om de professionals in de foodindustrie een bevredigende beurservaring te kunnen garanderen, is de SIAL Paris uitgesteld naar 15 
t/m 19 oktober 2022. SIAL Paris brengt jaarlijks 7200 exposanten uit meer dan 120 landen samen en trekt 300.000 bezoekers. 
Deze toonaangevende vakbeurs geeft tevens een helder beeld van de marktsituatie en de trends in de wereldwijde  
foodsector én profileert zich al meer dan 50 jaar lang als de absolute must in de foodindustrie. 

De SIAL Paris zegt toe om vanaf oktober 2020 een aantal nieuwe evenementen aan te bieden, gericht op de 
wereldwijde uitdagingen, trends en innovaties die gestalte zullen geven aan de toekomstige agro -food  
industrie. In het bijzonder zal SIAL exclusieve en unieke grote studies over wereldvoed ing presenteren , 
uitgevoerd door de deskundige partners van de SIAL: Kantar, ProtéinesXTC en Gira. Een diepgaande analyse  
van de belangrijkste trends en hoe deze in de loop van de tijd veranderen, aan de hand van drie thema's: 
Consumer Expectations, Product Innovation en Out-of-Home Catering Behavior. 
 "Bovendien zullen we ons wereldwijde netwerk blijven uitbreiden om regionale groeiplatfo rms te bieden met 
grote jaarlijkse evenementen in China, Canada, Indonesië, India en de Verenigde Arabische Emiraten," voegt  
Nicolas Trentesaux eraan toe. 

 

 
  

Lees meer nieuws over de SIAL in de online perskamer 

INTERNATIONAAL MEDIA CONTACT 

Agence 14 Septembre Milano sial_in te rnational@14septembre .com 
+39 02 35 999 293 

Over SIAL Parijs 
Over SIAL Paris Georganiseerd door Comexposium Group, is SIAL Paris lid van SIAL Network, 's werelds grootste netwerk van 

voedsel- en drankenbeurzen. Deze negen regelmatige evenementen (SIAL Paris, SIAL Canada in Montreal en Toronto, SIAL China, SIAL 

Middle-East, SIAL Interfood in Jakarta, SIAL India in New Delhi, Gourmet Selection en Djazagro in Algiers) brengen 16.700 exposanten 
en 700.000 professionals uit 200 landen samen. 

www.sialparis.fr 
 

De COMEXPOSIUM-groep 

Comexposium is een van 's werelds grootste organisatoren van evenementen. Wereldwijd worden er meer dan 135 B2B en B2B2C 
evenementen georganiseerd in vele verschillende sectoren, waaronder landbouw, bouw, mode, voeding, gezondheid, vrije tijd, 

onroerend goed, retail, veiligheid, studenten, toerisme en ondernemingsraad. Tijdens evenementen in meer dan 30 landen 
verwelkomt Comexposium jaarlijks meer dan 3,5 miljoen bezoekers en 48.000 exposanten. Het Comexposium heeft zijn hoofdkantoor  
in Frankrijk en de medewerkers en het verkoopnetwerk van Comexposium zijn actief in 22 landen.  Comexposium wil gezien worden 

als de 'place to be', het slaan van bruggen tussen mensen en bedrijven. 

www.comexposium.fr 

https://presse.sialparis.fr/?lang=en
mailto:sial_international@14septembre.com


 

Noot voor de redactie 

Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, 

Suikersilo Oost 13, 1165 MS Halfweg, tel.: 020-4620020, e-mail: netherlands@promosalons.com  

Contactpersonen pers/bezoekers: Coen Rosdorff en Martha Elsdijk  

Contactpersonen exposanten: Anne Marie van Schaik, Oualid El Hajjioui, Danielle Coenen 

De website van de beurs (www.sial-network.com) heeft een aparte persrubriek voor het downloaden 

van de laatste persberichten, foto’s en logo’s. 
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