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HET CONCEPT
Wine Markt 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.

Een groot aantal ontwikkelingen en trends heeft effect op de manier waarop hedendaagse gasten 

consumeren. Lokale wijnen, (klassieke) wijnen, vegan friendly en bewust drinken in de vorm van no- & 

low alcohol dranken zijn hieruit slechts een greep.

De flûtes komen vaker op tafel als gevolg van kwalitatieve en toegankelijke cava’s en prosecco’s, er 

klinken meer en meer succesverhalen als het aankomt op smaakvolle alcoholvrije wijnen. De 

Nederlandse wijnen staan op de kaart, biologische, veganistische, biodynamische wijnen zijn niet meer 

weg te denken en nieuwe verpakkingen als bag-in-box wijnen maken hun comeback.

Wine Markt is de plek op Horecava waar leveranciers en distributeurs van wijnen en toebehoren te 

vinden zijn. Samen presenteer je een divers aanbod en daarnaast vergroot je de kennis van de 

bezoeker met jouw verhaal, product en verrassende smaakcombinaties.

Wine Markt vind je in hal 8, binnen het Food & Wine segment en bestaat uit een aantal outlets met 

gezamenlijke spoel- & opslagruimte. 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 Wine 

Markt

Wine Markt 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. 



Wine Markt is een plug & play concept. Het concept bestaat uit een area voor leveranciers / distributeurs van wijnen en toebehoren. 
De stands zijn al opgebouwd zodat je deze bij aankomst op de beurs alleen nog hoeft in te richten. Bij een deelname aan Wine 
Markt zijn een balie, stroompunt en de verlichting van de stand inbegrepen.

DEELNAME & TARIEF

Outlet binnen Wine Markt

• Standruimte;

• Balie (palletbuffet met afsluitbare opslag);

• Logopaneel;

• Barkruk;

• Gedeelde berging achter de outlets;

• Toegang tot een glazenspoelmachine;

• Toegang tot een ijsblokjesmachine.

€ 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 aan Wine Markt:

• Neem je deel in een of meerdere outlet(s);

• Ben je onderdeel van Wine Markt 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

LET OP! Op bovenstaande tekening zijn twee outlets te zien.



LOCATIE WINE MARKT

WINE MARKT



Neem voor meer informatie en advies contact 

op met:

NOORTJE SLOOTWEG

+31 (0)6 - 18 89 12 67 

n.slootweg@rai.nl


