VAKBEURS 2020
FOODSPECIALITEITEN
ALLES VOOR FOODPROFESSIONALS OP 28 EN 29 SEPTEMBER

28 & 29
september 2020
13:00 uur tot 22:00 uur
De grootste
versbeurs van
Nederland

WWW.VAKBEURSFOODSPECIALITEITEN.NL
www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl

Vakbeurs Foodspecialiteiten; dé vakbeurs voor foodprofessionals. De vakbeurs
is geopend op maandag 28 en dinsdag 29 september 2020 van 13:00 uur tot
22:00 uur en wordt gehouden in Expo Houten. Een professionele en eigentijdse
versbeurs die zich jaar na jaar blijft uitbreiden én waarbij blurring steeds meer
zichtbaar is op de beursvloer.
De Vakbeurs Foodspecialiteiten is uitermate geschikt voor zowel grote als kleine
standhouders uit binnen- en buitenland, die zich bezighouden met de verkoop
van foodspecialiteiten in de breedste zin van het woord. Naast het realiseren
van orders is de vakbeurs uitermate geschikt voor het leggen van nieuwe
contacten, het promoten van uw bedrijf én om bezoekers kennis te laten maken
met nieuwe ontwikkelingen, spelers en producten in de groeiende markt van
foodspecialiteiten.
Bezoekers
Belangrijk voor u is natuurlijk om te weten welke bezoekers u kunt verwachten.
Gemiddeld is 65% van de bezoekers beslisser in het inkoopproces en eigenaar
van/of werkzaam bij een van de volgende bedrijven:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulante handel			
• Horeca
Biologische specialiteitenwinkels		 • Kaasspecialiteitenwinkels
Boerderijwinkels				
• Koffie- en theewinkels
Cadeau- en kookwinkels			 • Notenspecialiteitenwinkels
Cateringbedrijven				
• Slagerijen
Chocolaterieën				
• Slijterijen
Foodspecialiteitenwinkels			
• Traiteurs
Groentewinkels				
• Zelfstandige supermarkten

Na aanmelding via onze website, hebben bezoekers gratis toegang tot de
vakbeurs. Bij Expo Houten is parkeren gratis.

“Netwerken op deze grote
ontmoetingsplek was nog nooit zo
makkelijk”

“Exposeren op deze vakbeurs
vergroot je zichtbaarheid in de
foodbranche”

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 ingang van hal 1 direct de nieuwste producten, diensten
en concepten van 2020. 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 vindt u meer informatie.
Publiciteit
In Lekkernijver, het vakblad voor de foodbranche, worden in de beurseditie
alle deelnemende standhouders voorgesteld. Deze editie verschijnt medio
september. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de vakbeurs in
diverse on- en offline media.
Deelnemen
Gelet op het succes van de vakbeurs en de marktontwikkelingen kan uw bedrijf
natuurlijk niet ontbreken op de Vakbeurs Foodspecialiteiten. Op de website
www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl vindt u meer informatie over inschrijven.

5600

bezoekers in 2019

± 270

8,0

gemiddeld
rapportcijfer van
bezoekers en
standhouders
in 2019

“Twee
dagen
lang inspireren en
Zoeken van
nieuwe producten
motiveren”

67%

Oriënteren op leveranciers

47%

Ideeën opdoen voor in de eigen winkel

45%

standhouders
in 2020

9150 m²

totale beursopp.
in 2020

“Hét platform om (nieuwe)
45,3%:
Zelfstandig
ondernemer
producten/diensten
aan
een groot
29,5%: Medewerker
publiek te presenteren”
7,3%: Directeur
6,4%: Inkoper
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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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