
8 t/m 13 april 2013, Dubai V.A.E.

Algemene informatie en feiten: 
BRIDE Dubai 2013 is het perfecte platform om in contact te komen 
met de bruidsindustrie in het Midden Oosten. Het geeft u de unieke 
gelegenheid uw producten te laten zien of geïnspireerd te raken door 
de nieuwe trends in de bruidswereld. Dit is de grootste bruidshow in 
het Midden Oosten! Over the top wedding: has to be in Dubai!

Meer dan 350 lokale en internationale exhibitors aanwezig:
- Bruidsjurken
- Advondjurken/ Haute Couture
- Diamanten/ Juwelen
- Hotels/ locaties
- Wedding planners/ cateraars
- En nog veel meer

Programma:
Maandag 10 april 2013
Aankomst Dubai, shuttlebus naar hotel

18.00-21.00 Business etiquette training met aansluitend diner in 7* 
Hotel (Diner inbegrepen, exclusief drankjes)

Dinsdag   11 april 2013  
Ontbijten in hotel
10.00 City tour
11.00 Bezoek Free zone inclusief uitleg



12.30 Lunch
14.00 Rondleiding Nederlands bedrijf en bezoek Malls
18.00 Jeepsafari inclusief Diner en drankjes

Woensdag   10 april 2013  
Ontbijten in hotel 
10.00 Bezoek Abu Dhabi
13.00 Lunch
14.30-22.30 Bezoek Beurs 
19.00 Diner (exclusief drankjes)

Donderdag 11 april 2013
Ontbijten in hotel 
10.00 Bezoek Business centre en Mall
13.00 Lunch
14.30-22.30 Bezoek Beurs 
19.00 Diner (exclusief drankjes)

Vrijdag 12 april 2013
Ontbijten in hotel
10.00 Bezoek Spa inclusief 1 behandeling
13.00 Lunch 
14.30-22.30 Bezoek Beurs 
19.00 Diner (exclusief drankjes)
22.30–01.00 Netwerkborrel en afscheidsfeest (drankjes en entree 
inbegrepen) 

Zaterdag 13 april 2013
Vrije ochtend en middag
14.30–22.30 Beurs
Diner om 19.00 (exclusief drankjes)

Zondag 14 april 2013
Vertrek naar Nederland

Doelgroep:
Ondernemers in de bruidsindustrie. Dresscode: zakelijk op alle dagen 
behalve zaterdag. Particulieren kunnen ook deelnemen aan deze reis 
mits geïnteresseerd in deze beurs voor bijvoorbeeld bruiloft. 
Deelnemen aan de beurs als exhibitor: bride@informa.com 

Kosten voor deelname:

mailto:bride@informa.com


De kosten voor deelname zijn €850 exclusief BTW. Dit is exclusief 
tickets, visa en hotelkosten. Wat inclusief is, kunt u in het programma 
lezen. Entreetickets voor de beurs: 
http://www.thebrideshow.com/Dubai/Forms/RegisterOnlineForFreeVisi
torTicket/ 

Hotel:
Hotel Crown Plaza Sheikh Zayed Road. 
Voor meer informatie, zie deze link:
http://www.ichotelsgroup.com/crowneplaza/hotels/us/en/dubai/dubtc/
hoteldetail 
* Transport is vanaf en naar Crowne Plaze Hotel Sheikh Zayed Road. 
Dit is voor alle dagen inbegrepen. Ophalen van de luchthaven en 
terugbrengen is exclusief. 

Aanmelden:
Voor meer informatie of aanmelding, stuur dan een mail naar 
info@smart-abroad.com met als onderwerp: missie naar Bride show 
Dubai 2013. Aanmelding is mogelijk tot en met 18 maart 2013. 
www.smart-abroad.com http://www.thebrideshow.com/Dubai/ 
Wijzigingen in het programma zijn onder voorbehoud. Missie gaat door 
bij minimaal 10 deelnemende bedrijven/ particulieren. 
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