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TRENDS

Experimenteren

Brouwerijen 
experimenteren steeds 
vaker met diverse 

zuren in het bier. Dit 
geeft een totaal 
andere 
smaaksensatie. 

IPA taste

Brouwerijen zoeken 
steeds naar nieuwe 
smaak variaties van 

IPA bieren. 

Beerpairing

Steeds vaker wordt 
door chefs 
geëxperimenteerd 

met bier- spijs i.p.v. 
alleen wijn- spijs 
combinaties. Daarbij  
winnen biercocktails 
een steeds groter 
terrein.

Low- & No alcohol

Door het toenemende 
bewustzijn over 
gezondheid stijgt de 

vraag naar low- & non 
alcoholbier, waarbij de 
smaak niet onderdoet.



HET CONCEPT
Craft Beer Street 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. 

Op de Craft Beer Street maakt de bezoeker kennis met een divers aanbod van ambachtelijke, 

vernieuwende en maar bovenal smaakvolle bieren. Vergroten zij hun kennis met workshops, 

demo’s, tastings en ontdekken zij nieuwe smaakcombinaties. Hier 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.

Craft Beer Street is te vinden in de koude dranken hal (hal 7). Op een centrale locatie met 

uitstekende zichtlijnen. 



WAAROM JE DIT NIET MAG MISSEN

Hier ontmoet je je nieuwe 

klanten

Vier dagen lang, 60.000 

bezoekers en een centrale plek 

op de beursvloer. De ideale 

situatie om leads te schrijven. 

Waar anders spreek 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 Craft 

Beer Street

Craft Beer Street 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. 



Craft Beer Street is een plug & play concept. De stands zijn al opgebouwd zodat je deze bij aankomst op de beurs alleen nog hoeft 
in te richten. In het pakket zijn een stroompunt en de verlichting van de stand inbegrepen.

DEELNAME & TARIEF

Craft Beer Street

• 1 outlet ruimte;

• Buffet inclusief eigen tap (1 kraan);

• Gemeenschappelijke achterwand;

• Stellingrek (60x60 cm) voor presentatie van product;

• Logovermelding op het stellingrek;

• Gedeelde spoelfaciliteiten (per twee deelnemers). 

€ 1.995,-
ex. BTW



Bij een deelname aan Craft Beer Street:

• Neem je deel in een Craft Beer Outlet;

• Ben je onderdeel van Craft Beer Street 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



SFEERIMPRESSIE



LOCATIE CRAFT BEER STREET

CRAFT BEER STREET



Neem voor meer informatie en advies contact 

op met:

NOORTJE SLOOTWEG

+31 (0)6- 18 89 12 67 

n.slootweg@rai.nl


