
MIFF VAN 6 TOT EN MET 9 JULI
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De MIFF (Malaysian International Furniture Fair) is terug van weggeweest. Van 6 tot en

met 9 juli vindt deze grote meubelbeurs plaats in het Malaysia International Trade &

Exhibition Centre (MITEC) en World Trade Centre Kuala Lumpur (WTCKL).

Meer dan 400 leveranciers kunnen niet wachten tot ze hun nieuwste producten kunnen

laten zien en hun klanten opnieuw kunnen ontmoeten. Inkopers willen hun voorraden

aanvullen en de MIFF is het juiste platform om dit te doen. Meubelen voor thuis, kantoor,

en buiten  overzichtelijk bijelkaar. Onder de deelnemers zien we namen als Artwright,

Ecomate, Euro Chairs, Future Manufacturer, Hevapac, Isella Sofa, Latitude Tree, Nova

Talent, Sern Kou, Sin Wee Seng, TITOV en T.A. Furniture. Bovendien zijn er

landenpaviljoens van China, Indonesië, India, Singapore, Taiwan en Thailand.
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MIFF kiest deels voor een hybride opzet: discussies tussen toonaangevende namen in de

Maleise meubelindustrie vinden online plaats voor, tijdens en na de beurs in aanvulling

op de fysieke editie. Inmiddels hebben al duizenden bezoekers uit 80 landen hun komst

aangekondigd door het boeken van vluchten naar Kuala Lumpur. Hier zitten inkopers

tussen uit Japan, de Verenigde Staten, Canada, Europa en Turkije. Eindelijk kunnen ze de

nieuwe meubelen zelf zien en aanraken en de contacten weer in het echt zien en

spreken. “Inkopers zijn na twee jaar op afstand via een scherm communiceren weer echt

toe aan fysiek contact met de producten. We staan klaar om onze internationale

bezoekers te mogen begroeten deze zomer voor hun inkopen. Het vertrouwen van

bezoekers is groot nu de grenzen weer open zijn”, aldus

Karen Goi, MIFF General Manager.

De laatste editie van de MIFF trok meer dan 50.000 bezoekers. De eerste 200

internationale bezoekers die zich aanmelden komen in aanmerking voor het Valued

Visitor Privilege (VVP) Programme: 3 nachten gratis verblijven in het So�tel Kuala Lumpur

(5 sterren). Online registreren voor de beurs is vanaf nu mogelijk via www.mi�.com.my
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