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Inleiding1



Expo 2020 Dubai

• 20 oktober 2020 tot 10 april 2021

• Universele wereldtentoonstelling = om de 5 jaar

• 1ste wereldtentoonstelling georganiseerd door een Arabisch land

• 1ste wereldtentoonstelling in de MEASA-regio

• 25 miljoen bezoekers verwacht, waarvan 70 % uit het buitenland 

• 180 landenpaviljoenen



Connecting Minds, Creating the Future



Expo site

• 4,38 km² - Dubai South

• 3 districten = 3 subthema’s

• Al Wasl Plaza = centrale as en ontmoetingsplaats



België en Vlaanderen op Expo Dubai

• Algemene coördinatie: Belgisch Commissariaat-Generaal voor de 
Internationale Tentoonstellingen (FOD Economie)
• Commissaris-generaal: Patrick Vercauteren Drubbel

• Adjunct-commissaris-generaal: Aldwin Dekkers

• Organisatie = samenwerking federale en regionale overheden via een 
'beheerscomité' en 'technisch comité’

• Coördinatie Vlaamse deelname: Flanders Investment & Trade



Belgisch paviljoen2



Tijdlijn

04/2018 06/2018 najaar/2018 20/10/2019 20/07/2020 20/09/2020 20/10/2020

Lancering 1ste fase 
aanbesteding

Lancering 2de fase 
aanbesteding

Toekenning 
aanbesteding 

Einde bouw
paviljoen

Inrichting paviljoen
afgewerkt

Scenografie
afgewerkt

Start Expo



Belgisch paviljoen

• Locatie in themazone ‘mobility’

• Oppervlakte: 2,179 m²



Stand van zaken aanbesteding

• 17 april 2018: publicatie selectiegids (Europees)

• 31 mei 2018: deadline indienen kandidaturen

• Midden juni 2018: selectie van kandidaten (aanleggen shortlist) voor 
deelname uiteindelijke aanbesteding + indienen projectvoorstel

• Najaar 2018: toekenning 



Inhoudelijke invulling - mobiliteit

Expo 2020 Dubai schuift voor het subthema ‘mobility’ zelf een aantal 
mogelijke invullingen naar voren:

• digital connectivity

• personal mobility

• transportation

• logistics

• travel & exploration



Inhoudelijke invulling - vertrekpunten

• Brede interpretatie mobiliteit van producten, diensten, kennis, 
ideeën ...

• Klemtoon op innovatie, inspiratie, creativiteit, duurzaamheid

• Beperkte oppervlakte (ca. 1450m² voor bouw paviljoen, waarvan 20% 
commerciële invulling)  keuzes maken!

• Commerciële gedeelte wordt afgescheiden van het inhoudelijke

• Aantal typisch Belgische ‘publiekstrekkers’ kunnen niet ontbreken 

• Praktische elementen: keuken, bar/restaurant, opslagplaats, 
businessruimte (capaciteit ca 150 personen), shop



Inhoudelijke invulling - Vlaanderen

• Coherent verhaal, in overleg met de andere regio’s en het federale 
niveau  rode lijn: België/Vlaanderen ontwikkelt slimme oplossingen 
voor een complexe wereld

• Duidelijke visibiliteit voor Vlaanderen

• Link met internationaliseringsstrategie 'Vlaanderen versnelt!'



Opportuniteiten voor 
Vlaamse bedrijven3



Toeleveren aan Expo 2020 Dubai

• Gebeurt via aanbesteding

• Ook voor kmo’s!

• e-Sourcing Portal: https://esource.expo2020dubai.ae

https://esource.expo2020dubai.ae/
https://esource.expo2020dubai.ae/


Expo Live

• ‘Innovation Grant Impact Program’
• = innovatie- en partnerschapsprogramma om creatieve oplossingen die 

aansluiten bij het thema van de Expo, te financieren en te promoten

• Totale budget: 100 miljoen USD

• Tot 100.000 USD per project

• Belangrijke exposure

• 2 calls per jaar - volgende ‘call for proposals’: oktober 2018



Expo Live

• Hoe aanmelden: 

• Meer details: https://www.expo2020dubai.com/expo-live/



Opportuniteiten Belgisch paviljoen

• Sponsoring: e.g. aankleding paviljoen/tuin, catering/bar ...
• financieel

• materieel (in natura)

• Event sponsoring

• Content partners: vnl. inhoudelijke bijdrage aan paviljoen
• beeldmateriaal / demo’s (bijdrage scenografie)

• activiteiten (bijdrage aan invulling programma)

• Commerciële partners: e.g. verkoop van producten in de shop 
(beperkte mogelijkheden!)



Potentiële return on investment

• Visibiliteit (e.g. bedrijfslogo in publicaties en op website, vermelding op 
sociale media, logo of kort filmpje op videoscherm, ...)

• Mogelijkheid tot organiseren van bedrijfsevenement (in businessruimte)

• Toegangskaarten

• Erkenning als officiële sponsor/partner Belgisch paviljoen (gebruik van 
officieel logo Belgisch paviljoen in eigen communicatie)

• Andere (in overleg met CG), bv privébezoek paviljoen, privégebruik 
paviljoen (zeer uitzonderlijk), exclusieve uitnodigingen voor speciale 
gelegenheden en events in het Belgisch Paviljoen, enz.



Hoe?

• Meld uw interesse via wereldexpo@fitagency.be

• FIT legt kandidaturen voor aan Commissariaat-generaal (CG)

• CG neemt beslissing en sluit schriftelijke overeenkomst met bedrijf

• ROI in verhouding tot de bijdrage (details te bepalen) : onderscheid 
Platinum, Gold, Silver & Bronze sponsors



Q&A

• Vragen en suggesties: 
• Flanders Investment & Trade: wereldexpo@fitagency.be

• Commissariaat-generaal voor de Internationale 
Tentoonstellingen: Expo2020Dubai@economie.fgov.be

• Blijf op de hoogte:

• www.flanderstrade.be - Dossier ‘Expo 2020 Dubai’

• FIT-nieuwsbrief

• Website Commissariaat-generaal

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/expo-2020-dubai


Expo2020-projectteam
Jeroen De Vuyst & Evelien Staelens
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