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HET CONCEPT
De wereld van eten en drinken en slapen is sterk aan verandering onderhevig. Het is voor 

leveranciers en ondernemers van groot belang in te spelen op het veranderende 

consumentengedrag en daarbij rekening te houden met een duurzame inzet van mens, dier en 

milieu.

Het Start-upLAB is een bruisende wereld waar de startup community en de industrie samen worden 

gebracht om kennis te delen en inspiratie op te doen. Nieuwe initiatieven, producten en diensten 

worden hier vier dagen lang gepresenteerd én gepitched. Deze playground biedt daarnaast ook een 

podium voor vruchtbare samenwerkingen.

• In een interactieve area demonstreren 60 start- & scale-ups hun innovatie. 

• Inspirerende omgeving waar potentiële investeerders en/of klanten beginnende ondernemers 

kunnen ontmoeten.

• Het is een plek waar je producten en diensten van startups kunt testen en waar de startup 

community en de industrie elkaar ontmoeten om te praten over innovatie binnen foodservice.

• Door middel van ronde tafelsessies, hackathons of startup challenges komen startups en 

bestaande industrie samen tot nieuwe inzichten en ideeën, welke weer leiden tot nieuwe 

ontwikkelingen in de markt. 



Werelden verbinden

De startup community en onze industrie samenbrengen om 

te komen tot nieuwe inzichten, oplossingen en 

samenwerkingen.



WAAROM JE DIT NIET MAG MISSEN

Verbeter je naamsbekendheid 

van jouw merk en presenteer 

jouw product en/of dienst.

Hier krijg jij de kans om jouw 

startup te laten zien aan de 

branche. Beinvloed het gevoel 

van de doelgroep positief en laat 

zien dat jij het waard bent!

Hier positioneer jij je als 

voorloper binnen de 

foodservice branche.

De bezoeker associeert de start-

& scale-ups direct met innovatie 

en de toekomst. De bezoeker wil 

hier met jou in contact komen.

Hier worden werelden 

samengebracht.

Hier kom je samen met 

professionals uit de foodindustrie 

om samen tot nieuwe inzichten, 

oplossingen en samenwerkingen 

te komen.

Hier ontmoet jij jouw nieuwe 

klanten.

Vier dagen, ruim 60.000 

bezoekers en een centrale plek 

op de beursvloer. Die ideale 

situatie om jouw bedrijf te 

positioneren. Waar anders spreek 

je zoveel potentiële klanten?



“Het is mooi om te ervaren dat de Horecava zoveel oog heeft voor snelgroeiende 

startups. Wij hebben een prachtige kick-start gehad van onze bedrijf!”

Jilles Eissen– Founder Braxzz



START-UP IN THE SPOTLIGHT

Gigi Gelato

https://www.horecava.nl/nieuws/st

art-up-in-the-spotlight-gigi-

gelato/?sqr=gigi

Braxzz

https://www.horecava.nl/nieuws/st

art-up-in-the-spotlight-

braxzz/?sqr=start-up

The Mayo Sisters

https://www.horecava.nl/nieuws/st

art-up-in-the-spotlight-the-mayo-

sisters/?sqr=spotlight

Ook na deelname bestaat er de mogelijkheid online onder de aandacht te blijven middels ons item ‘Start-up in the spotlight’, 

een terugkerend artikel in onze Horecava nieuwsbrief. Zie hieronder een aantal voorbeelden van deelnemers die na afloop 

van afgelopen editie zijn geïnterviewd voor hun artikel in de nieuwsbrief.

* Voor spelregels en meer informatie neem contact op met: Eva Hoekstra (+31 (0)6- 38 68 21 07). 

https://www.horecava.nl/nieuws/start-up-in-the-spotlight-gigi-gelato/?sqr=gigi
https://www.horecava.nl/nieuws/start-up-in-the-spotlight-braxzz/?sqr=start-up
https://www.horecava.nl/nieuws/start-up-in-the-spotlight-the-mayo-sisters/?sqr=spotlight


Hieronder vind je de voorwaarden voor een deelname aan het Start-upLAB en deelname mogelijkheden:

DEELNAME OPTIES & TARIEVEN

Optie 1: Start-up 

• Startup zoekt een juiste product market fit

• Gestart in de afgelopen 4 jaar

• Minder dan10 man personeel

• Genereerd omzet

• Max. 2 jaar deelnemen als startup

Marketing
• Je wordt onderdeel van de start-up community

• Je wordt onder de aandacht gebracht via de Horecava kanalen

• Horecava biedt jou de kans om te pitchen in het theater! 
Voorwaarden: commissie besluit o.b.v. jouw inschrijving 

Wat kan je verwachten?
• Eigen plek op het Start-upLAB (zie outlet opties)

• Logo vermelding op je eigen plek 

• Zichtbaar op de deelnemerslijst online + de fysieke plattegrond

• Standbouw door Horecava (raamwerk)

• 3 KW stroompunt 

• 10 uitnodigingskaarten voor relaties

Optie 2: Scale-up

• Scale-up zoekt een juiste product market fit

• Gestart in de afgelopen 5 jaar

• Minder dan 15 man personeel

• Genereerd omzet

• Max. 2 jaar deelnemen als scale-up.

Marketing
• Je wordt onderdeel van de start-up community

• Je wordt onder de aandacht gebracht via de Horecava kanalen

• Horecava biedt jou de kans om te pitchen in het theater! 
Voorwaarden: commissie besluit o.b.v. jouw inschrijving 

Wat kan je verwachten?
• Een Scale-up plek op het Start-upLAB (zie outlet opties)

• Logo vermelding op je eigen plek 

• Zichtbaar op de deelnemerslijst online + de fysieke plattegrond

• Standbouw door Horecava (raamwerk)

• 3 KW stroompunt 

• 15 uitnodigingskaarten voor relaties 

€ 845,-
excl. BTW

€ 1.345,-
excl. BTW



ARTIST IMPRESSIE START-UPLAB

Let op! Aan deze impressie 

kunnen geen rechten 

ontleend worden. 



ARTIST IMPRESSIE START-UPLAB

Let op! Aan deze impressie kunnen geen rechten ontleend worden. 



Bij een deelname aan Start-upLAB kies je als start-up uit één van de twee onderstaande outlets. Bij afname van het Scale-
up pakket geldt de Scale-up standbouw. Alle outlets worden voorzien van een statafel en bijpassende hoge kruk. 

OUTLETS

Start-up outlet no. 1 Start-up outlet no. 2 Scale-up outlet

Let op! Aan deze impressie kunnen geen rechten ontleend worden. 



Bij een deelname aan Start-upLAB

• Neem je deel als een Start-up of Scale-up 

• De indeling van het LAB wordt door de Horecava organisatie opgezet om een goede balans in de 
indeling te borgen. 

• Ben je onderdeel van het Start-upLAB 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 2 deelnemersbadges en 2 opbouwbadges; 

DEELNAME DETAILS



SFEERIMPRESSIE 2020

Let op! Deze sfeerimpressie is op basis van het Start-upLAB tijdens Horecava editie 2020. Aan deze impressie kunnen geen rechten ontleend worden. 



LOCATIE START-UPLAB

Start-upLAB



Neem voor meer informatie en advies contact 

op met:

JEROEN DAM

+31 (0)6- 28 55 24 96

j.dam@rai.nl


