
Nederland Gastland op trendy foodplatform

Is uw bedrijf, product, stad of regio innovatief, trendy en culinair het 
ontdekken waard voor o.a. Franse foodfans? Dan mag u Omnivore 
World Tour Paris Festival, het driedaagse foodevenement in 2019 
op 10-11-12 maart, niet missen. 

Inspiratie en innovatie
Omnivore 2019 is ‘the place to be’ voor foodies, chefs en  media. 
 Jaarlijks bezoeken zij dit innovatieve en trendy foodplatform om 
de laatste foodtrends tot zich te nemen en inspiratie te tanken 
voor culinaire trips. Omnivore vindt naast Parijs ook plaats in o.a. 
 Montreal, Mexico, Istanbul en Moskou.

Van jonge foodie tot professionele chef. Van fanatieke hobbykok, 
hippe bartender tot invloedrijke bloggers, vloggers en journalisten. 
Tout trendy foodinfluencer uit onder meer Frankrijk ontmoet u op 
Omnivore 2019.

Nederland Gastland
Zeker in 2019 is uw aanwezigheid een must. Ons land staat in de 
spotlights want Nederland is gastland. Onder het motto  Tempting 
& Surprising: Naturally Dutch! laten we ons land van zijn meest 
verrassende en aantrekkelijke kant zien.

En u kunt daaraan bijdragen! 

Tempting
& Surprisingverover het hart

van foodies & chefs op

Omnivore 2019 in Parijs



Omnivore is de uitgelezen gelegenheid 
voor u om de crème de la crème van 
trendsettend culinair Frankrijk te bereiken. 

 Laat ze uw producten van Hollandse bodem proeven. 

 Inspireer ze om af te reizen naar onze toeristische hotspots. 

 Ga in gesprek en verbreed uw (Franse) netwerk.

 Zet uw regio, horecabedrijf, agro-food onderneming of product in de ‘oranje’ spotlights.

Meld u aan als partner van Nederland Gastland! 

Zo geeft u acte de présence op 
Omnivore 2019:

  Boek een ruimte in het 
Naturally Dutch!-paviljoen.

  Lever een bijdrage aan ons speciale 
magazine Naturally Dutch!

  Ondersteun ons pop-up dinner op de 
main stage van het Auditorium.

Laat Nederland schitteren op Omnivore 2019!

Laat u zien
op Omnivore 
2019



Zo kunt u meedoen aan 
Nederland Gastland op Omnivore 2019
Wie zoeken wij?
Provincies, regio’s en steden in Nederland, branche- en promotie organisaties, restaurants  
en Nederlandse bedrijven die een hoge kwaliteit food of daaraan gelieerde producten aan-
bieden.

Wie gaat u bereiken?
Invloedrijke foodies, chefs, bartenders, hobbykoks, journalisten, bloggers en vloggers.

Wat zijn de mogelijkheden?

–  logo en www adres op partnerbord in de 
Gastland exporuimte

–  logo, (clickable) www adres en korte 
omschrijving bedrijfsactiviteiten in het 
partnerdocument (pdf). Het document 
wordt in alle digitale Nederlandse com-
municatie (in Frankrijk en Nederland) 
meegestuurd (bijv. persberichten, social 
media enz.)

–  distributie informatiemateriaal vanuit de 
Gastland exporuimte tijdens drie dagen 
Omnivore

–  1 x productplacement (vermelding 
 product(naam) in receptuur of artikel) in 
magazine Naturally Dutch!

–  pakket Tempting
–  Informatiebalie in Exporuimte Gastland 

Nederland (beperkt aantal plaatsen)

–  Een maatwerk artikel en/of advertorial/
advertentie* in het unieke magazine 
Naturally Dutch!
Naturally Dutch! verschijnt in een 
 oplage van 20.000, heeft een bewaar-/
naslag functie. 

*  advertorial/advertentie/beeld rechtenvrij en kant en klaar /conform specifi catie aan te leveren 
In overleg door de redactie van Naturally Dutch! tegen kostprijs te verzorgen. Artikelen, advertorial / adver-
tenties moeten passen in de formule Naturally Dutch! Ter beoordeling van de redactie van Naturally Dutch

** decoratie en give-aways (passend binnen het dinnerconcept) gratis/franco geleverd in Parijs

Pakket Tempting

Pakketprijs ¤ 1.500,– Pakketprijs afhankelijk 
van wensen en afspraken

Pakketprijs ¤ 3,500,–

Pakket ‘Naturally Dutch !’

Pakket Surprising

Aanvullend maatwerk is in overleg mogelijk
Bijvoorbeeld bijdragen aan het Nederlandse pop-up dinner in de vorm van tafeldecoratie, 
give- aways, en/of naamsvermelding in een rubriek in Naturally Dutch!**



   Inspirerende, innovatieve, culinaire live demonstraties  
in het Auditorium boordevol food- en drinktrends met 
ruim 10.000 bezoekers. 

  Parallelprogramma’s met kook-, bartender-  
en/of productdemonstraties. 

  Een speciaal Naturally Dutch! - paviljoen in het  
expogedeelte.

  Naturally Dutch! Het speciale Omnivore Nederland 
 magazine 2019. Hierin presenteert Nederland  
Gastland zich in woord en beeld aan de bezoekers van 
Omnivore 2019. Alle bezoekers ontvangen dit magazine. 
Een echt bewaaritem!

Meld u nu aan! 
Mail of bel met: Liesbeth Vreeswijk
Nederlandse ambassade Parijs
Landbouwbureau
T +33 (0) 140 623 353 M +33 (0) 6 78 10 28 20
E liesbeth.vreeswijk@minbuza.nl

Nederland Gastland op Omnivore Parijs is een samenwerking tussen 
het Landbouwbureau van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit op de Nederlandse Ambassade in Parijs en kantoor 
Frankrijk van NBTC Holland Marketing. 

Het menu van Omnivore 2019


