VAKBEURS 2019
FOODSPECIALITEITEN
ALLES VOOR FOODPROFESSIONALS OP 30 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER

maandag 30 september
en dinsdag 1 oktober
13:00 uur tot 22:00 uur

www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl

De Vakbeurs Foodspecialiteiten viert dit jaar zijn jubileumeditie, al 30 jaar dé
vakbeurs voor foodprofessionals. De vakbeurs is geopend op maandag 30
september en dinsdag 1 oktober 2019 van 13:00 uur tot 22:00 uur en wordt
gehouden in Expo Houten. Een professionele en eigentijdse vakbeurs die zich
jaar na jaar blijft uitbreiden. De vakbeurs is verrassend en inspirerend voor
exposanten en bezoekers.
De Vakbeurs Foodspecialiteiten is uitermate geschikt voor zowel grote als
kleine standhouders uit binnen- en buitenland, die zich bezighouden met
de verkoop van foodspecialiteiten. Naast het realiseren van orders is de
vakbeurs ook geschikt voor het leggen van nieuwe contacten, het promoten
van uw bedrijf en om kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen, spelers en
producten in deze groeiende markt.
Standhouders
Producenten, importeurs en groothandels nemen deel met onder andere de
volgende productgroepen:
• Hollandse en buitenlandse kazen
• Foodspecialiteiten (noten, zuidvruchten, chocolade, bonbons, charcuterie,
gevogelte, brood, banket en wat al niet meer)
• Koffie en thee
• Wijnen en drankspecialiteiten
• Geschenkartikelen en verpakkingsmaterialen
• Bedrijfskleding
• Winkelinrichting en -verlichting
• Dienstverleners op het gebied van franchise- en inkooporganisaties en
automatisering
Bezoekers
Na aanmelding via onze website, hebben bezoekers gratis toegang tot de
vakbeurs. Bij Expo Houten kunt u gratis parkeren.
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Marktpleinen
Er is op de vakbeurs ook ruimte voor kleine, ambachtelijke en startende
bedrijven. Op de beursvloer wordt een levendig en sfeervol plein ingericht
met marktkramen.
Noviteiten
Bezoekers zien bij de entree direct de nieuwe producten, diensten en
concepten van 2019. De noviteiten vormen een belangrijk onderdeel van de
vakbeurs in het kader van ontwikkeling en innovatie. Jaarlijks komen ongeveer
50 noviteiten in aanmerking voor de titel ‘Beste Noviteit’. Op onze website
www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/noviteit vindt u meer informatie.
Kaaskeuringen
Tijdens de vakbeurs vinden twee kaaskeuringen plaats. Het Nederlands
Nationaal Kaaskeur Concours (NNKC), deze kaaswedstrijd trekt jaarlijks
zo’n 520 deelnemers uit de kaasindustrie en (detail)handel. Nieuw dit jaar
is de Buitenlandse Kaaskeur Concours die dit jaar wordt gehouden tijdens
de vakbeurs. Deze kaaskenners brengen uiteraard ook een bezoek aan de
vakbeurs.
Deelnemen
Gelet op het succes van deze vakbeurs en de marktontwikkelingen kan uw
bedrijf natuurlijk niet ontbreken op de Vakbeurs Foodspecialiteiten. Op
de website www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/inschrijven vindt u meer
informatie over inschrijven.
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Vakbeurs Foodspecialiteiten is een initiatief van Vakcentrum Foodspecialiteiten.
De organisatie en uitvoering zijn in handen van Stichting Foodspecialiteiten
Nederland.
Contactgegevens Stichting Foodspecialiteiten Nederland
Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
T 0348-419771
E info@foodspecialiteiten.nl
I www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl
Locatie Vakbeurs Foodspecialiteiten
Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 AE Houten
Beursteam
Rick Brantenaar
Evelien de Ruijg
Saskia Brattinga
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