AAN TAFEL
Aan Tafel is de locatie waar interactieve Horecava Tastings gehouden worden. Dé plek waar je de kans hebt om
de doelgroep direct jouw product(en) te laten proeven en ervaren.

Jouw product(en) als onderdeel
van een Horecava Tasting met de gelegenheid om de mening
van de bezoekers over jouw product te ontvangen óf om z n /
haar kennis te testen. De proever en genereren direct feedback
van een grote groep (potentiële) klanten en doordat de
deelnemers jouw producten al voor zich hebben staan en het
ervaren biedt dit de ideale mogel k voor leadgeneratie en
directe opvolging.
Om jou te ontzorgen regelen w alles van A tot Z. Van een script
voor de Tasting, het uitnodigen van bezoekers, technische
hosting tot de logistieke distributie van de Tasting-boxen.

Binnen het programma z n er verschillende sessies voor specifieke
doelgroepen met producten van diverse leveranciers;
Bakery & Pastry
Fastservice special: Snacks & s
No- Low & Pro drinks
Ultieme borrelplank
W n & Sp s
(Craft) beer tasting
Afhankel k van jouw product en jouw wensen zullen we samen met
jou een geschikte tasting uitzoeken om jouw product onder de
aandacht te brengen. Naast de Thema Tastings bieden we ook
maatwerk Private Tastings aan. Hierover vertellen we je graag meer
in een persoonl k gesprek.

AAN TAFEL - DEELNAMEOPTIES
Jouw product(en) als onderdeel van een Horecava Tasting met de gelegenheid om de mening van de bezoekers over
jouw product te ontvangen of om z n / haar kennis te testen.
Om jou te ontzorgen regelen w alles van A tot Z. Van een script voor de Thema Tasting, het uitnodigen van bezoekers, technische
hosting, een presentator van de sessie tot de logistieke distributie van de Tasting-boxen.
In een Tasting sessie worden 6 tot 10 producten geproefd; *
Duur sessie 30 - 40 min;
J neemt deel met 2 producten;
Naast de sessie ben j online te vinden met een Online starterspakket tot 1 maart 2021. Presenteer je merk en producten/diensten via
Horecava.nl en genereer leads en zichtbaarheid.
Naast de Thema Tastings bieden we ook maatwerk Private Tastings aan. Hierover vertellen we je graag meer in een persoonl k
gesprek.

* Minimaal 3 leveranciers in 1 tasting
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