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TRENDS

Vernulling van de natte 

sector

Door een groeiend 

bewustzijn van het effect 

van alcohol op de 

gezondheid, stijgt de vraag 

naar low- & no 

alcoholhoudende drinks. 

Het is hierbij belangrijk dat 

de smaak niet onder doet 

daarnaast biedt dit kansen 

voor creëren van extra 

rendement.

Sustainability

Ook achter de bar wordt 

het gebruik van duurzame 

ingrediënten een must. 

Ondernemers letten daarbij 

op verspilling en op het 

hergebruik van producten. 

De plastic ban zorgt voor 

een groeiend aantal 

duurzame verpakkingen. 

Ook groeit de noodzaak om 

lokale producten te 

gebruiken.

Gemak

Minder gespecialiseerd 

personeel, maar wel goede 

drinks. Het antwoord op deze 

vraag zijn de mixers met twee 

ingrediënten, prefab cocktails 

en ontwikkeling van 

technologie in bars & 

tapsystemen om met de 

kleinste inspanning kwalitatief 

goede drankjes op de kaart te 

kunnen zetten. 

Experimenteren

Gasten experimenteren, dit 

zorgt voor ruimte voor 

nieuwe toetreders in de 

markt (bijv. Hard Seltzers 

en wijncocktails). Function 

over flavour. Matcha latte’s, 

kruidentheeën, tarwegras 

shots. Gezondheidsclaims 

zorgen voor een 

toenemende vraag. We 

willen zowel van buiten als 

van binnen mooi zijn. 



HET CONCEPT
Pop-up Bar 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.

De vraag naar onderscheidende drankjes neemt toe cocktails, mixers, mocktails, kombucha, de 

meest kwalitatieve sodas en now- & low alcohol houdende drankjes. Waar maak je als 

(horeca)ondernemer kennis met het (nieuwe) aanbod in de markt? Juist, bij Pop-Up Bar!

De plek op Horecava waar fabrikanten / distributeurs van spirits, sodas, mixers & bartools / 

barsupplies te vinden zijn. Als deelnemer van Pop-Up Bar krijg je de mogelijkheid om samen met 

andere exposanten een divers aanbod te presenteren en daarnaast de kennis van de bezoeker te 

vergroten met jouw verhaal, product en verrassende smaakcombinaties.

Pop-Up Bar vind je in hal 7, binnen het cold drinks segment en bestaat uit een aantal pop-up 

kramen én een educatief plein (invulling verzorgt door ISAAC Academy). Dit zorgt voor een grote 

diversiteit van kleine en grotere aanbieders en heeft een aantrekkende werking voor jouw 

bezoekers doelgroep. 

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.



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 Pop-Up 

Bar

Pop-Up Bar 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. 



Pop-Up Bar is een plug & play concept. Het concept bestaat uit een area voor leverancier van spirits, sodas & bar supplies. De 
stands zijn al opgebouwd zodat je deze bij aankomst op de beurs alleen nog hoeft in te richten. Bij een deelname aan Pop-Up Bar 
zijn een stellingkast, stroompunt en de verlichting van de stand inbegrepen.

DEELNAME & TARIEF

Outlet binnen Pop-Up Bar

• Standruimte 2 x 2 meter;

• Stellingkast;

• Logopaneel (80 x 80 cm);

• Statafel + barkruk;

• Toegang tot een glazenspoelmachine;

• Toegang tot een ijsblokjesmachine.

€ 2.745,-
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 aan Pop-Up Bar 

• Neem je deel in een outlet;

• Ben je onderdeel van Pop-Up Bar waarover zowel online als 
offline gecommuniceerd zal worden;

• Krijg je een uniforme naamvermelding op de achterwand van de 
stand;

• 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 POP-UP BAR

POP-UP BAR



Neem voor meer informatie en advies contact 

op met:

NOORTJE SLOOTWEG

+31 (0)6 - 18 89 12 67 

n.slootweg@rai.nl


