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IN JANUARI 2023 OPENT SAVEURS & MÉTIERS 
EEN TOTAAL NIEUWE RUIMTE:  

DE MARKET PLACE
STEL UW PRODUCTEN ER AAN UW PUBLIEK 
VOOR IN EEN EXCLUSIEVE RUIMTE WAAR 
ALLES IN HET TEKEN STAAT VAN DE NIEUWE 
VERWACHTINGEN VAN DE CONSUMENT. 

WELKE PRODUCTEN?
Originele en innoverende voedings- en non-
voedingsproducten, afkomstig uit de landbouw, 
ambachten of industriële productie, die voldoen aan een 
of meerdere van volgende criteria:

 Korte keten
 Biologische (of conversie-) landbouw
 Fair trade
 Gezondheid: natuurlijke of slechts heel licht bewerkte 

producten
 Nieuwe voedingsgewoontes (vegetarisch, vegan, gluten-/

lactosevrij, zonder geraffineerde suikers, superfoods enz.)
 Milieuvriendelijk
 Zero waste en/of antiverspilling
 Smaken van de wereld

De afgelopen jaren hebben 

voedingsretailers en 

horecaprofessionals hun 

aanbod geleidelijk aan steeds 

verder gediversifieerd om 

in te spelen op de nieuwe 

verbruiksgewoonten van hun 

klanten.

Bioproducten, korte keten, 

lokaal vakmanschap, fair 

trade, natuurlijke en slechts 

heel licht bewerkte voeding, 

gezonde en milieuvriendelijke 

producten, vegetarisch 

en vegan, speciale 

voedingsgewoonten, zero 

waste ... 

WWW.SAVEURS-METIERS.BE



EEN NIEUWE 
RUIMTE, NU AL 
ONMISBAAR
In de Market Place staat 
alles in het teken van ont-
dekken en leren kennen. 
Ze krijgt daarvoor een set-
ting mee die de bezoekers 
uitnodigt om rustig van 
stand tot stand te kuieren, 
net als op een echte markt.

NIET TE MISSEN
De Market Place wordt 
strategisch op de weg 
richting uitgang geplaatst, 
waardoor u dus zeker 
bent van 5.600 bezoekers 
die langs uw stand passe-
ren. Zij wachten er alleen 
nog op dat u ze aanspreekt 
of verrast met uw aanbod!

DE MARKET PLACE 
IN DE SPOTLIGHTS  
De Market Place is niet 
zomaar een ruimte op een 
vakbeurs. Het is een nieuw 
soort communicatiekanaal 
om retailers en handelaars 
allerhande aan te trekken! 
Het communicatieplan van 
Saveurs & Métiers zal er 
dan ook alles aan doen om 
de aandacht op dit totaal 
nieuwe concept te vestigen. 

WWW.SAVEURS-METIERS.BE
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EEN ALL-INFORMULE: 
GEMAKKELIJK EN 
AANTREKKELIJK
Reserveer nu uw plaats op de Market Place! 
Een all-instand: 

8 m2 = 880€ excl. btw

9 m2 = 990€ excl. btw

16 m2 = 1.760€ excl. btw

(Opbouw/afbraak, tapijt, wanden, verlichting en 
meubilair, inschrijvingskosten, dossierkosten 
en verzekeringen, zichtbaarheidspack en alle 
nodige middelen om uw deelname aan te 
kondigen en uw relaties uit te nodigen op de 
vakbeurs)

BEVESTIG UW DEELNAME
Mail ons uw inschrijvingsformulier samen met:  

 Uw logo in jpg- of png-formaat in hoge resolutie

 Een korte beschrijving (4 tot 5 regels) en 
minstens 1 foto van uw aangeboden product(en)

UW CONTACTPERSOON > Laurine Warnon  |  laurine.warnon@easyfairs.com  |  +32 (0)475 55 59 51

INFORMATIE OVER UW BEDRIJF
Bedrijfsnaam: ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Adres (straat + nr.):  .............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Stad + Postcode:  .................................................................................................................

Tel.:  ..................................................................................................................................................

Website:  ......................................................................................................................................

Btw-nr.:  .........................................................................................................................................

CONTACTPERSOON
Naam en voornaam:  ..........................................................................................................

E-mail :  .........................................................................................................................................

GSM :  .............................................................................................................................................

Ik reserveer  8  |  9  |  16 m2  
tegen de prijs van € 110 excl. btw / m2 = = €…………… excl. btw

 Ik bestel voor € 200 extra een badgelezer waarmee ik de 
gegevens van mijn bezoekers aan mijn stand kan inlezen.  

Datum : . . . . . . . / . . . . . . . / 2022

Handtekening (voor akkoord)
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