START-UP & SCALE-UP
PAKKET
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME ALS START-UP / SCALE-UP
Gestart binnen 5 jaar
Onder de 15 man personeel
Genereerde omzet
Max. 2 jaar deelnemen als start-up

INHOUD START-UP & SCALE UP PAKKET
365 dagen toegang tot het Horecava Online platform met een Starterspakket;
Bedr fspresentatie op Horecava.nl;
Merkpresentaties plaatsen op platform;
Bedr fsvermelding beurssegment pagina’s;
Logovermelding beurssegment pagina’s.
3 Contentberichten plaatsen op platform;
3 Evenementen plaatsen op platform;
3 producten van 1 merk toevoegen aan productdatabase;
Een pre-recorded pitch uitgezonden op 1 februari t dens het virtuele event (Podium area);
Jouw pitch bl ft 365 dagen beschikbaar op www.horecava.nl;
Je bent onderdeel van de SCOOPS categorie ‘startups in de spotlights’ met verspreiding via
een social post.

€ 995,-

START-UP IN THE SPOTLIGHT
Ook na deelname bestaat er de mogel kheid online onder de aandacht te bl ven middels ons item ‘Start-up in the spotlight’, een terugkerend artikel in het
online magazine SCOOPS. Zie hieronder een aantal voorbeelden van deelnemers die afgelopen editie op de beurs hebben gepitcht* voor grote namen in de
markt en later dit jaar z n geïnterviewd voor hun artikel in SCOOPS.

We Use Bamboo
Zie hier het artikel

Gigi Gelato
Zie hier het artikel

Platte tekst
Zie hier het
artikel
toevoegen
Braxzz

*Voor spelregels en meer informatie neem contact op met jouw sales consultant

Oh my guts
Zie hier het artikel

ONLINE VOORDELEN & BEREIK
6 exclusieve voordelen:
Plaats zelf je eigen nieuwsberichten
Het hele jaar online zichtbaarheid
Linkbuilding met Horecava.nl
Presenteer je bedr f en producten
Koppeling met PS in Foodservice
Focus op interactie en leadgeneratie

6x online bereik:
1.8 miljoen pageviews op horecava.nl
124.000 Scoops abonnees (maandel kse nieuwsbrief)
13.000 users per maand op horecava.nl
17.500 volgers op Facebook
7.000 volgers op LinkedIn
6.000 volgers op Instagram

Heb je interesse in overige commerciële mogel kheden? Dan denk ik graag
met je mee!

EVA HOEKSTRA
Sales Consultant
Mail: e.hoekstra@rai.nl
Mobiel: 06-3868 2107

