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[E] vdboogerd@psps-ba.nl [T] +31 (0) 70 322 9006

*Het gaat om een standaard inrichting. Eventuele benodigdheden zoals 
vitrines etc. zijn voor eigen rekening. 
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In 2018 door deelnemers met 8.5 
beoordeeld
Meeste oud deelnemers 2018 
opnieuw naar de beurs 
Weinig voorbereidingstijd: subsidie, 
beursstand en marketing allemaal voor u 
verzorgd   
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Een fraai ontworpen Holland Stand, uw 
mening telt! 
U krijgt een eigen stand van 5 m2*. Het
gaat om een designstand met Holland 
uitstraling. Extra vierkante meters kan op 
aanvraag; €325,- excl. BTW per m2
Traffic generator (1)
Hostess verdeelt iedere dag 100+ oranje 
goodie bags namens de deelnemers, om 
traffic te genereren
Traffic generator (2) 
Een komische act, acteur serveert drankjes 
en hapjes van de deelnemers rondom de 
stand  
Volledig verzorgde catering gedurende 
de gehele beurs
Geen extra kosten (vermelding catalogus,
stand reiniging, etc. all-in)
U krijgt een hotelvoorstel, waar we samen 
verblijven
Stand support team aanwezig en vooraf 
beschikbaar. Ook ondersteuning van 

Nederlandse ambassade te Brussel
Deelnemersseminar vooraf: kennismaken
deelnemers, meer info over de markt en 
details van het project

Wat kunt u verwachten?

Wegens succes geprolongeerd 
Tavola Beurs, Holland Paviljoen 

NIEUWE DATUM: 20-21-22 maart 2022. Kortrijk Xpo, België

Vakbeurs van de fijne 
en verse voeding 

€ 1.737,50 d.m.v. 50% subsidie bij gebruik 
van Missievoucher.

*Lichte schommelingen in prijs zijn nog mogelijk. Dit is mede 
afhankelijk van het aantal deelnemers. 

**De subsidie zal max €2.500,- vergoeden.

Kosten

Deelnemers Holland Paviljoen 2018



Food processing bedrijven op het vlak van:
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•

•

aardappelen, groenten en fruit
traiteurproducten
delicatessen en specialiteiten
diepvriesproducten
zuivelproducten
kruiden, oliën, sauzen, dressings
vlees, wild, gevogelte, vis en zeevruchten
zoetwaren, brood en gebak
dranken (alcoholisch en niet-alcoholisch)
koffie en thee
vegetarische en veganistische producten

•
•

•

•

 

Tavola bestaat sinds 1982 en om het jaar  
Beurs onderscheidt zich door specialisatie 
op premium food & drinks. 
Enkel voor marktleiders en artisanale 
fabrikanten uit België en uit het buitenland 
(resp. 60% en 40%)
17.500 bezoekers van retail, groothandel, 
speciaalzaken en cateringbedrijven uit 34 
landen: voornamelijk België (82%) en de 
buurlanden Nederland (12%), Frankrijk 
(4%), Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en 
Duitsland

Voor wie?De beurs 

“Kwalitatief goede beurs met veel 
inkopers. Veel goede gesprekken 
gehad.”

- Riccardo Gunst, Danvo Bakeries/ 
Dutch Bakery

“Niveau beurs en beursbezoekers is heel 
hoog. Ondersteuning daar waar 
mogelijk werd zeer gewaardeerd. Werd 
door de organisatie ook veel initiatief 
genomen om de juiste partijen aan de 
stand te krijgen.”

- Alex Klein, Flammkuchen -

Aanmelden
Heeft u interesse in deelname aan het event en wilt u meer informatie ontvangen? 
Neem dan contact op met:

Thomas van den Boogerd
vdboogerd@psps-ba.nl

 +31 (0) 70 322 9006

www.psps-ba.nl/

Anne-Margreet van Sas - Landbouwattaché
Nederlandse Ambassade Brussel

annemargreet.sas@minbuza.nl
+32 (0) 493 40 27 80

www.agroberichtenbuitenland.nl/
landeninformatie/belgie

Op initiatief van:


