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HET CONCEPT
Het concept ‘Coffee Concepts’  in hal 12 is een Horecava-concept. Dit houdt in dat wij jou, als 

exposant, ontzorgen. Wij zorgen voor de bouw van jouw stand, je hoeft deze alleen zelf in te 

richten. Daarnaast zorgen wij voor zowel offline- als online communicatie en komt het concept als 

highlight naar voren op de beursplattegrond. 

In hal 12 maakt de bezoeker kennis met verschillende producenten en leveranciers die zich 

bezighouden met koffie (machines), thee, cacao, bakkerij, patisserie en alles daaromheen. Binnen 

Coffee Concepts draait het om kwaliteit en het verhaal achter het product. Samen met jou en 

andere ondernemers bundelen we de krachten en biedt Horecava een platform om meer te kunnen 

vertellen over jouw unieke product(en), de ingrediënten, herkomst en het productieproces.

Binnen dit concept laat jij jezelf zien als leverancier en zet je jezelf neer als expert, op deze manier 

kun je eenvoudig het gesprek aangaan en je expertise overdragen.

Coffee Concepts is te vinden in hal 12. In deze hal komen de productcategorieën Koffie, Thee & 

Cacao en Bakkerij & Patisserie samen. Binnen dit thema zal door leveranciers, partners & 

Horecava content verzorgt worden met als doel de ondernemer te inspireren. En door middel van 

de juiste inzet van producten de verblijfsduur van de gast te verhogen, marges te optimaliseren, 

gasten te verrassen, het assortiment en bedrijfsvoering toekomst proof te maken.



WAAROM JE DIT NIET MAG MISSEN

Hier ontmoet je je nieuwe 

klanten

Vier dagen lang, zo’n 60.000 

bezoekers en een centrale plek 

op de beursvloer. De ideale 

situatie om leads te schrijven. 

Waar anders spreek je zoveel 

potentiële klanten?

Verbeter je naamsbekendheid 

en presenteer je product(en)

Hier krijg je de kans om je 

bedrijf, merk en product te laten 

zien en proeven aan een groot 

publiek. Hier deel je kennis en 

kom je direct in aanraking met 

jouw doelgroep. 

Hier kun je zorgen voor een 

boost van je verkoopcijfers

Je hebt de mogelijkheid tot 

directe verkoop. Denk aan een 

speciale beursaanbieding die 

een (toekomstige) klant 

stimuleert jouw product(en) te 

voeren. 

Je bent onderdeel van de 

belevingswereld van hal 12

Coffee Concepts wordt 

uitgelicht in zowel de online- als 

offline communicatie van 

Horecava. De locatie is vermeld 

als highlight op de plattegrond 

en daarmee zeer goed 

vindbaar. 



Coffee Concepts is een Plug&Play concept en bestaat uit een area voor leveranciers / distributeurs koffie, thee, cacao, bakkerij en 
patisserie. De stands zijn al opgebouwd zodat je deze bij aankomst op de beurs alleen nog hoeft in te richten. Bij een deelname zijn 
een balie, stroompunt en de verlichting van de stand inbegrepen.

DEELNAME & TARIEF

Coffee Concepts – hal 12

• Standruimte;

• Balie ((100x 50 en 100cm hoog). Achterzijde is open 

berekend op gewicht van +/- 30kg);

• Logopaneel;

• Bedrijfsnaam op frieslijst;

• Gedeeld water punt in de buurt. 

€ 2.950,-
excl. BTW

Om de uitstraling van het concept te waarborgen dient alle branding, visuals & toebehoren op de stand beoordeeld en geaccordeerd te worden door

de organisatie. Zonder akkoord behoud de organisatie zich het recht deze te verwijderen.



Bij een deelname Coffee Concepts

• Neem je deel in een (of meerdere) outlets;

• Ben je onderdeel van het concept waarover zowel online als 
offline gecommuniceerd zal worden;

• Is 1 stroompunt 3 kW dagstroom + verbruik (excl. nachtstroom) 
inbegrepen;

• Vermelding op de website en plattegrond; 

• Ontvang je 4 deelnemersbadges en 4 opbouwbadges; 

• Ontvang je 5 uitnodigingskaarten voor de Horecava t.b.v. 
relaties (t.w.v. € 250,-).

DEELNAME DETAILS



LOCATIE COFFEE CONCEPTS
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Neem voor meer informatie en advies contact 

op met:

DEMI RIDDER

+31 (0)6- 11 72 09 36

d.ridder@rai.nl


