
 

 
 

Nieuwsbrief nr. 2 

Beste standhouder, 

De meeste van jullie zullen nu aan het genieten zijn van een welverdiende vakantie. De voor-
bereidingen bij ons zijn in volle gang om alles tijdens de vakbeurs weer goed te laten verlopen. 
Zorg er ook voor dat je zelf alles op tijd besteld hebt via de webshop van Expo Houten; 
www.expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl. Dat scheelt veel extra kosten dan wanneer je dit 
op het laatste moment bestelt. Ook vragen wij je onderstaande checklist te doorlopen. Er zijn 
een aantal deadlines voor het aanleveren van materiaal in het vakblad Lekkernijver.  
 
Op de frieslijst van de standunits staat standaard het standnummer vermeld. Wil je dit uitbreiden 
met de bedrijfsnaam dan kan dit besteld worden via de webshop.  
 
Sinds twee weken is de bezoekersregistratie online. Nodig jullie klanten en relaties uit om de 
vakbeurs te bezoeken. Gebruik hiervoor de link: ticket.vakbeursfoodspecialiteiten.nl 
 
Wij informeren je hieronder graag alvast over een aantal belangrijke zaken. Heb je verder nog 
vragen neem dan gerust contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Vakbeurs Foodspecialiteiten 
 
Rick Brantenaar 
Evelien de Ruijg 
Saskia Brattinga  

Standpersoneel aanmelden  

Voor standpersoneel maken wij gebruik van een andere registratiemodule dan voor de bezoekers. 
Wij willen jullie vriendelijk doch dringend verzoeken om via onderstaande link het standpersoneel 
aan te melden. Je kan meerdere personen tegelijk aanmelden. Per e-mail ontvang je een bevesti-
ging. Dit jaar heeft standpersoneel geen toegangsbewijs nodig. Wel willen wij de namen weten, 
zodat wij weten wie er in het beursgebouw aanwezig zijn. Indien nodig kunnen lege exposanten-
passen opgehaald worden bij de informatiebalie. 

Klik hier om je standpersoneel aan te melden  

 
Badgescanner 

 
Alles exposanten ontvangen één gratis licentie voor de badgescanner. Met de badgescanner is het 
niet meer nodig om na de vakbeurs alle visitekaartjes over te typen en zit alles direct in een 
Excel-bestand. De app houdt precies bij welke bezoekers jouw stand hebben bezocht. Bij 
binnenkomst krijgt iedere bezoeker een badge. Door het scannen van de QR-code op de badge 
met je telefoon of tablet wordt er informatie over de desbetreffende bezoeker getoond in de app 
en kan de bezoeker als lead opgeslagen worden. 
 
Extra licenties kunnen besteld worden via de webshop,  
www.expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl.  

 

 
 

http://www.expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl/
https://issuu.com/vakcentrum/docs/lekkernijver_80_lr
https://expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl/product/naamsvermelding-op-frieslijst/
file:///C:/Users/brattingas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B3LJRSI1/ticket.vakbeursfoodspecialiteiten.nl
https://customerview.nl/ExpoHouten/Foodspecialiteiten2022_EXPOSANT.aspx
http://www.expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl/


 

 

Parkeren  
 

Voor de deur van Expo Houten bevinden zich parkeervelden. Deze parkeervelden zijn exclusief 
voorbehouden aan de bezoekers van de vakbeurs. Het dringende verzoek (ook voor medewerkers) 
om op de parkeerplaatsen aan de zijkant van Expo Houten te parkeren achter het hek of het 
naastgelegen parkeerterrein (aan de zuidkant). LET OP: De hekken van het parkeerterrein 1 zijn 
tijdens de openingsuren van de vakbeurs gesloten, om inbraken in auto’s te voorkomen.  

 

Checklist 
 
Gebruik onderstaande checklist om alles op tijd geregeld te hebben.  
 

 Aanleveren standinformatie; deadline 10 augustus 

 Aanmelden Noviteiten; deadline 10 augustus* 

 Adverteren in Lekkernijver; deadline 24 augustus 

 Extra standmateriaal bestellen via de webshop; deadline 12 september hierna betaalt u een 
toeslag van 15% 

 Factuur Vakbeurs Foodspecialiteiten betalen voorafgaand aan de beurs; factuur ontvangt 
u begin augustus 

 Klanten, relaties etc. uitnodigen om de vakbeurs te bezoeken. Klik hier voor afbeeldingen 
en de advertentie 

 Doorlezen draaiboek 
 
* vóór deze datum ben je gegarandeerd dat de Noviteit wordt opgenomen in Lekkernijver, aanmelden 
blijft mogelijk tot een week voor de vakbeurs. 
 

  

Vragen? 

 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl. Mocht u 

nog vragen hebben, neem dan telefonisch contact op met het beursteam. We zijn bereikbaar via 

telefoonnummer 0348– 419771. 

Met vriendelijke groet,  

het beursteam  

 

Rick Brantenaar 

Evelien de Ruijg 

Saskia Brattinga 

 

 
Vakbeurs Foodspecialiteiten, Blekerijlaan 1, 3447 GR Woerden 
T. 0348-419771 
E. info@foodspecialiteiten.nl 
 

 
 
 

http://www.vakcentrum.nl/vakbeurs-foodspecialiteiten/activiteitenformulier
http://www.vakcentrum.nl/vakbeurs-foodspecialiteiten/noviteiten-aanmelden
mailto:info@foodspecialiteiten.nl?subject=Mogelijkheden%20adverteren%20in%20Lekkernijver
https://expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl/
https://www.vakcentrum.nl/vakbeurs-foodspecialiteiten/downloads
https://www.vakcentrum.nl/stream/draaiboek-vakbeurs-foodspecialiteiten-2022.pdf
http://www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/
mailto:info@foodspecialiteiten.nl

