
 

 

Korea Hybrid Food Fair - Seoel 

 

Programma 

Inschrijvingsdeadline: 4 september 2022 – Opgelet: maximaal 35 bedrijven kunnen deelnemen. 
Selectie gebeurt volgens het principe first come, first served. Snel inschrijven is de boodschap!  

Online praktische infosessie: 6 september 09:00u (Belgische tijd) 

Online promotieplatform: gefinaliseerd 12 september waarna de uitnodigingscampagne naar 
de lokale aankopers start 

Deadline voor het aanleveren van goederen via transport met eigen transporteur: week van 3 
oktober (reken in de huidige tijden met verstoorde logistieke keten op 1 maand transporttijd). 

12 oktober: voorstelling van uw bedrijf en uw producten aan buitenlandse aankopers tijdens 
de mini food fair met tasting voor de aankopers. 
Na de mini food fair organiseren wij virtuele meetings tussen uzelf en geïnteresseerde 
aankopers. U ontvangt later meer informatie over hoe dit technisch en praktisch opgezet wordt 
maar u dient niet beschikbaar te zijn voor meetings tijdens deze periode. 

• Indien u ook deelneemt aan de prinselijke missie naar Japan 5-9 dec. 2022 en u 
overweegt een tussenstop in Korea, dan kunnen deze online meetings vervangen 
worden door live ontmoetingen. 

• Indien er een chef nodig is voor de bereiding van uw voedingsproducten, dan kan dit op 
uw aanvraag voorzien worden. 

Vooraleer u zich registreert, vragen wij u om aandachtig onderstaande informatie door te 
nemen. 

Wat hebben we van u nodig 
Volledig ingevulde vragenlijst (online bij inschrijving) 

Aangezien het niet nodig is zelf af te reizen, stelt FIT Seoel ter plaatse uw bedrijf en uw 
producten voor. Daarom is het essentieel dat wij over de juiste info beschikken (uw profiel, 
bestaande en oude contacten ter plaatse) en graag ook over uw sales pitch/usp. 



Online promotieplatform: 

Tijdens uw registratie zal u gevraagd worden om bepaalde informatie te geven, die gebruikt zal 
worden voor het online promotieplatform dat FIT aanmaakt voor deze actie maar nadien online 
raadpleegbaar blijft via de ‘Source from Flanders’ website. Alle informatie voor deze catalogus 
(logo, omschrijving bedrijf) moeten ten laatste 10 september opgeladen zijn op de website. 

Stalen en brandingmateriaal 

Om de tasting en mini food fair op te zetten en uw productpresentatie zo goed mogelijk te 
verzorgen, vragen we een beperkt aantal stalen en branding materiaal aan FIT te bezorgen. 

Sample volume: 

• Maximum 2 dozen van grootte 53x36x33cm (50L) voor stalen. Volume uitgezonderd 
verpakking, brandingmateriaal, brochures enz.  

• Brandingmateriaal, displaymateriaal enz. wordt niet terug bezorgd, en zal bijgehouden 
of vernietigd worden, op beslissing van FIT-Seoel. 

• Stalen moeten een houdbaarheidsdatum vertonen. Stalen zonder houdbaarheidsdatum 
zullen niet gebruikt worden bij de tasting. 

 Indien u al aanwezig bent op de lokale markt, gelieve dan de stalen rechtstreeks aan ons FIT-
kantoor te bezorgen: 

 Brochures: Gelieve uw brochures mee op te laden in uw event registratie, FIT Seoel zal deze 
lokaal laten afdrukken 

 De zending dient degelijk verpakt te zijn  

 Duidelijk te vermelden op het pakket:  
- naam bedrijf 
- inhoudslijst + extra kopie via mail aan FIT te bezorgen 
- bestemming  
 

Specifieke info voor het versturen van stalen vanuit België naar de Belgische ambassade in Seoel, zie 
volgende blz. 

 

https://source.flandersinvestmentandtrade.com/b2bba8fd-bdbd-4492-9dda-035ed374cf8d/Flanders--Foodex-2022?selectedTags=17a65870-cd9e-ec11-b400-000d3adb23c5


VERSTUREN VAN STALEN VANUIT BELGIË NAAR KOREA: 

    Embassy of Belgium in Korea (non-commercial export for Embassy use) 

Disclaimer   This list provides an overview of the most important rules when sending goods to the Belgian Embassy.  This content is 
for information purposes only and you should not rely on this information without seeking advice from a professional 
logistics provider. This document should not be distributed without the explicit written consent of the Embassy of 
Belgium in Korea. 

Standard 
documents 

  Packing list, pro-forma invoice (total price under 100 USD), Phytosanitary or Health certificate if applicable (please send a copy of 
these documents to seoul@fitagency.com and kristof.cuvelier@fitagency.be) 

Import duties and 
taxes 

  In principle exempt of Import Taxes and VAT for non-commercial purposes or personal consumption. The Embassy will apply for 
exemption from MOFA, but if refused import duties and taxes may still be applicable. 

Import License   Not applicable (for non-commercial use). If required, the Embassy can provide  documents as per request by the Korean agent of 
the shipping Co. 

Foreign Food 
Facility 

  Not applicable (for non-commercial use): the Exporter is NOT required to register as a Foreign Food Facility when shipping food 
products to the Embassy of Belgium. 

Address   Very important to address the goods to the embassy as per below! 
Embassy of Belgium 
Lionel Orens/Kyung-Hwa Hyun/Dong-Ok Kim (+82 2 790 2480 / seoul@fitagency.com) 
23, Itaewon-ro 45-gil, Yongsan-gu, Seoul 04349, Korea 
Purpose: Embassy use 

Specific regulation per food type 
Alcohol   As explained above under 'import duties and taxes'. 
General   Foodstuff   1. Unprocessed grain related foodstuffs are subject to plant quarantine, and original phytosanitary certificate from origin would 

be required.  
2. Meat products are subject to animal quarantine and require original certificate of quarantine from origin. [remark: also check 
the list of prohibited products] 
3. Food quarantine may be imposed by MFDS (Ministry of Food and Drug Safety). 

Frozen   Phytosanitary certificate is needed.  Same import restrictions apply for meat, fresh fruit and vegetables 
Perishables   Perishables(Fruit/Flower/Vegetable) are subject to plant quarantine, and original phytosanitary certificate from origin would be 

required for it. For edible fruits and vegetables, food quarantine would be also required.  
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Prohibited Food Products 
Animal prod   A blanket ban on any beef and poultry  products (incl. liquid egg yolk). 
Fresh Fruit   A blanket ban on all Fresh fruit products 
Vegetables   See link of allowed/prohibited vegetables: Vegetables origin from Belgium 2020 Dec.doc 

 

Voor het afleveren van de stalen gaat u zelf beroep moeten doen op een koerier of indien dit al het geval is via uw importeur ter plaatse. 
FIT heeft geen preferentiële partners maar had bij eerdere Hybrid Food Fairs goede ervaringen met DHL of Fedex, zij hebben een lokale 
agent in Zuid-Korea die de afhandeling kan doen reken hiervoor zeker 4 weken transporttijd. 

U moet met de koerier afspreken dat de stalen ten laatste in Seoel moeten zijn in de week van 3 oktober. 

Contactgegevens koeriers 

DHL FREIGHT ( BELGIUM ) NV 
+32 2 715 50 50  
www.dhl.com 
https://mydhl.express.dhl/be/en/help-and-support.html#/contact_us  
 
FEDEX 
https://www.fedex.com/nl-be/home.html   
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