
 

 

Nieuwsbrief nr. 2 
 
Beste standhouder, 

De temperaturen schommelen deze zomer maar de inschrijvingen voor de Vakbeurs 
Foodspecialiteiten gaan in een scherp stijgende lijn omhoog. Wij zijn al een tijd druk bezig met de 
voorbereidingen, echter, herinneren wij ook u graag aan uw eigen voorbereidingen. Zorg dat u alles 
op tijd besteld in de webshop van Expo Houten; www.expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl  
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de plattegrond en krijgt u volgende week de 
definitieve bevestiging met uw standnummer en de bijbehorende factuur voor uw deelname aan de 
vakbeurs.  
 
De 30e editie van de Vakbeurs Foodspecialiteiten wordt een bijzondere beleving! 
 
Wij informeren u verder graag nog over een aantal belangrijke zaken: 

 

Activiteiten en Noviteiten  

 
Binnenkort ontvangt u een e-mail waarin wij vragen om het 
activiteitenformulier, en indien gewenst het noviteitenformulier, 
aan te leveren. Graag vragen wij uw aandacht hiervoor, zodat wij 
alles op tijd kunnen verwerken voor het verstrijken van de 
aanleverdatum. Het online activiteitenformulier kan hier worden 
ingevuld en het noviteitenformulier kunt u hier invullen. 

 
Adverteren Lekkernijver en Lekkernijen 

 
Zoals u van ons gewend bent verschijnt er vlak voor de beurs 
weer een speciale beurseditie van Lekkernijver. Deze editie 
wordt altijd erg enthousiast ontvangen. De lezers kijken 
ernaar uit en voor standhouders is het de perfecte manier om 
de producten die ze op de beurs presenteren alvast te 
showen.  
 
Tijdens de vakbeurs komt de 6e editie van het populaire 
consumentenmagazine Lekkernijen uit. Ook hier kunt als 
standhouder in adverteren en bereikt u veel consumenten 
mee. 
 
Klik hier om de mediakaart met mogelijkheden en tarieven te 
downloaden. 

 

www.expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl
http://activiteiten.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/
noviteiten.vakbeursfoodspecialiteiten.nl
https://mediasheet.dock35media.nl/vbt-magazine-english/mediasheet/overlay/im-whitepaper-reserved/


 
Heeft u vragen of wilt u direct een plekje in Lekkernijver en/of Lekkernijen reserveren? Neem dan 
contact op met Marcel Koot van Dock35 Media via marcel.koot@dock35media.nl of 0314-355852. 

 

Hotelarrangement: Postillion Hotel Bunnik  

 
Wij hebben een speciale beursaanbieding voor standhouders geregeld. De beursaanbieding is: 

• Overnachting 

• Inclusief ontbijt 

• Welkomstdrankje in de hotelbar 

• Gratis shuttle-service (vanaf 3 personen per shuttle) 
 
Prijs voor een 1-persoonskamer: € 114,- 
Prijs voor een 2-persoonskamer: € 134,- 
(exclusief verblijfsbelasting € 2,05 per persoon per nacht) 
 
Wilt u een kamer reserveren neem dan contact op met de afdeling reserveringen van Postillion 
Hotel Bunnik, per e-mail reservations@postillionhotels.com of telefonisch 085-0580101. Graag onder 
vermelding van Vakbeurs Foodspecialiteiten, Bunnik en de datum. 

 
Vragen? 

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 
Silvia van Schaik 

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