Overzicht NIDV Beurzen en handelsmissies 2019 en 2020
Latin American Aerospace and Defence (LAAD) Brazilië (Rio
de Janeiro) 2-5 april 2019
De LAAD is één van de belangrijkste beurzen in Latijns Amerika voor de
defensie en veiligheidsmarkt. Het is een algemene beurs waar de
maritieme sector, landsystemen en de militaire luchtvaart is betrokken.
Binnen de sector veiligheid neemt cybersecurity een steeds
prominentere rol in het domein. Naast de vele standhouders is er veel
belangstelling vanuit defensie en de veiligheidssector. De LAAD wordt volledig ondersteund
door de Braziliaanse overheid en trekt veel bezoekers uit Latijns Amerika en andere delen van
de wereld.
Enkele cijfers (2017) zijn:
•
•
•
•

Meer dan 37.000 bezoekers
In 2017 meer dan 600 officiële delegaties
Veel bezoekers met beslissingsbevoegdheden
Dertig landenpaviljoens.

IMDEX, Singapore, Changi Exhibition Center, 14-16 mei 2019
De IMDEX is de grootste maritieme beurs in de Zuidoost
Aziatische regio voor de marine en de industrieën die actief zijn
op die markt. Vanaf 2019 wordt de beurs uitgebreid en zullen er
ook landsystemen aanwezig zijn op deze beurs. Tijdens de
IMDEX komen de belangrijkste gebruikers en industrieën bij
elkaar om met elkaar de nieuwste innovaties met elkaar te delen.
Hier ontmoet u de diverse commandanten der Zeestrijdkrachten,
Directeuren generaal en de CEO’s van de belangrijkste maritieme
onderzoeksinstellingen en de top van het bedrijfsleven.
Enkele cijfers (2017) zijn:
•
•
•

•

230 deelnemende bedrijven
73 VIP delegaties uit 45 landen
10.600 “trade visitors”
630 B2B en B2G gesprekken zijn er gearrangeerd door beursorganisatie.

Paris Air Show, Le Bourget Airprort Frankrijk, 17-23 juni 2019
De “Paris Air Show” is samen met Farnborough de grootste
luchtvaartbeurs in Europa. De luchtvaartshow vindt van 17
tem 23 juni 2019 plaats op Le Bourget en wordt georganiseerd
door de SIAE, een dochter organisatie onder de Franse
belangenorganisatie GIFAS voor de Franse luchtvaart en
“aerospace” industrie. Belangrijke industrieën als Airbus, Dassault, Safran en Thales zijn
hierbij aangesloten.
De Paris Air Show heeft met name een civiele invalshoek, maar op de beurs zijn er ook in
toenemende mate militaire activiteiten. De Netherlands Aerospace Group (NAG) heeft in

Overzicht NIDV beurzen en handelsmissies 2019 en 2020

1

Nederland het initiatief om de Nederlandse deelname te organiseren. NIDV deelnemers
worden ook in de gelegenheid gesteld om via de NAG deel te nemen aan dit evenement.
Enkele cijfers uit 2017 zijn:
•
•
•
•

2831 Internationale exposanten
142.000 zakelijke bezoekers
140 vliegtuigen voor de airshow en de “static display”
In totaal 135.000 m2 voor tentoonstelling, chalet’s etc.

DSEI Londen, 10 -13 september 2019
De DSEI in Londen is de grootste algemene defensie en
veiligheidsbeurs in Europa. Deze beurs die eens in de twee jaar
plaats vindt richt zich op een vijftal sectoren, t.w. Lucht, Land,
Zee, Veiligheid en een combinatie van de vijf hiervoor genoemde
sectoren. Het is een belangrijke beurs, dicht bij Nederland en
veel mogelijkheden voor de Defensie en Veiligheids Industrie
(DVI). Tijdens dit evenement worden de nieuwste producten en
innovaties getoond.
Enkele cijfers uit 2017:
•
•
•
•

Meer dan 1600 exposanten
35.000+ bezoekers
Aantal gastsprekers is meer dan 300
40 landenpaviljoens.

Seoul International Aerospace and Defence Exhibition (ADEX), Seoul ZuidKorea, 15- 20 0ktober 2019
Deze internationale Aerospace en defensie beurs wordt
georganiseerd door de zusterorganisatie van de NIDV, de
Korean Defence Industry Association (KDIA). Deze beurs duurt
in totaal zes dagen en de twee laatste dagen zijn de
publieksdagen. De nadruk bij de ADEX ligt bij de luchtvaart,
maar ook de grondgebonden systemen en de veiligheidssector
zijn daar ruim vertegenwoordigd. Deelname aan deze beurs
vindt plaats in samenwerking met de NAG, de NIDV leidt het
initiatief en de NAG deelnemers kunnen aansluiten.
Enkele cijfers:
•
•
•
•

In totaal 250.0000 bezoekers, waarvan 80.000 “trade visitors”
Meer dan 100.000 m2 beursoppervlakte, waarvan 22.000 m2 indoor
Eén van de belangrijkste evenementen in de regio
Veel buitenlandse delegaties.

Handelsmissie Australië, 2 t/m 6 december
In 2019 is er een handelsmissie voorzien naar Australië. Gebleken is dat er veel mogelijkheden
zijn voor de Nederlandse Defensie en Veiligheidsindustrie. Eind 2018 zal worden begonnen
met een inventarisatie van de wensen van de deelnemers, de Nederlandse Ambassade in
Canberra heeft aangegeven deze handelsmissie te willen ondersteunen.
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Beurzen en handelsmissie in 2020
•
•
•
•
•
•

FIDAE Santiago Chili, maart 2020
DSA Kuala Lumpur Maleisië, april 2020
CANSEC Canada, mei 2020, wordt gecombineerd met handelsmissie
Eurosatory Parijs, juni 2020
Euronaval Parijs, oktober 2020
Indodefence Jakarta, november 2020
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