
Vab-ledenaanbod SIMA – 24 t/m 28 februari 2013 
 
 
Gratis beursbezoek aan de SIMA in Parijs! 
Van 24 t/m 28 februari 2013 vindt in Parijs de 75ste editie van de SIMA plaats, de 
internationale vakbeurs voor landbouw en veeteelt. Op dit moment is reeds bijna de gehele 
beursoppervlakte verhuurd, dus het wordt weer een succesvolle beurseditie! Daarnaast vindt 
tegelijkertijd de Franse landbouwmanifestatie Salon International de l’Agriculture (SIA) 
plaats. Mis het niet! 
 
 
Veel internationale exposanten 
Op de komende editie van de SIMA worden 1.300 exposanten verwacht, waarvan 300 voor 
de eerste keer, die samen meer dan 1.550 merken presenteren. De complete 
exposantenlijst van de beurs kunt u bekijken via deze link. Er worden ongeveer 210.000 
bezoekers verwacht, waarvan ruim een kwart internationaal uit meer dan 120 landen. 
Daarnaast zullen 400 runderen tentoongesteld worden. 
 
 
Toegangsbadges SIMA 2013 
Vraag nu uw gratis toegangsbadge aan via deze link. Dit scheelt u mogelijke wachttijden bij 
de entree van de beurs. U ontvangt uw badge op uw emailadres. Deze badge is geldig 
gedurende de hele beursperiode. 
 
  
Algemene informatie over de SIMA 2013 
Alle informatie over de SIMA kunt u verkrijgen op de www.simaonline.com. Informatie in het 
Nederlands is beschikbaar via deze link. 
 
 
Reis en verblijf 
Met de Thalys reist u snel en comfortabel naar Parijs. De Thalys rijdt 9 keer per dag vanuit 
Amsterdam, via Schiphol en Rotterdam in 3 uur en 19 minuten naar Parijs. Vanaf Rotterdam 
Centraal is deze reistijd slechts 2.36 uur. Boek uw tickets via deze link.  
 
Ook biedt de SIMA, in samenwerking met Air France-KLM, korting aan op retourtickets naar 
Parijs. Via www.airfranceklm-globalmeetings.com boekt u uw retourticket met de speciale 
actiecode 16956AF. 
 
Boek uw hotel bij onze partner Easytobook, via de volgende link. 
 
 
Contact in Nederland 
Indien u vragen heeft betreffende een bezoek (of deelname) aan de SIMA kunt u contact 
opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging van de beurs: Promosalons Nederland, 
tel: 020-4620029, e-mail:info@promosalons.nl.  
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