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Vakbeurs voor professionals  
uit de voedingssector  

en food retail 



Winkelinrichting, ovens, snijmachines, bereide en semi-bereide producten, 

professionele kledij, industriële weegtoestellen, diensten, toonbanken, 

streekproducten ... Op Saveurs & Métiers stellen maar liefst 170 bedrijven 

hun waaier aan oplossingen aan u voor. Werkelijk iedereen die actief is in de 

voedingssector en professionele food retail vindt er zijn gading. 

Elk jaar brengt Saveurs & Métiers een ongeëvenaarde diversiteit aan exposanten 

samen op 10.000 m² beursruimte: van topmerken over lokale producenten 

tot beloftevolle jonge start-ups. Zo speelt het evenement in op de wensen en 

verwachtingen van de 6200 professionals die naar de beurs afzakken.

170 BEDRIJVEN  I  6200 PROFESSIONALS
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Trends, 
vakmanschap & 
networking
De beurs dankt zijn uitstekende reputatie 

aan de bijzonder diverse achtergrond van 

zijn exposanten en aan zijn niche-identiteit. 

Maar ook het inspirerende programma, de 

beurshallen op mensenmaat en de vele zakelijke 

opportuniteiten maken van Saveurs & Métiers 

een unieke en onmisbare afspraak in Wallonië. 

Het evenement is hét uithangbord van de 

sector en laat professionals kennismaken 

met de laatste trends in hun vakgebied. 

Kortom, de perfecte springplank om uw 

innovaties en nieuwigheden te introduceren 

op de Waalse markt.
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Dit was onze eerste 
beursdeelname in Wallonië. 
Zeker voor herhaling vatbaar!
R. Willemsem, Meynendonckx

Salon particulièrement bien agencé qui 
attire un public ciblé et permet de belles 
rencontres professionnelles
Y. Bourguignon, La Chavée



Levensmiddelen
Basisvoedingsmiddelen/halfbereide producten/bereide 
producten • Verse producten • Condimenten/kruiden 
en specerijen/vetstof/sauzen • Wereldproducten • 
Diepvriesproducten • Zuivelproducten • Grondstoffen • 
Streekproducten/bioproducten

Dranken
Alcoholische dranken • Wijn • Frisdranken • Thee/koffie

Materiaal
Hygiëne- en schoonmaakproducten • Snijmachines/
weegschalen/vacuümmachines • Kleine benodigdheden 
en gereedschap • Verpakkingsmateriaal/packaging/
verpakkingen/etikettering • Professionele kleding/textiel • 
Robotten/kneedmachines/haktoestellen

Uitrusting
Dienstvoertuigen/transport • Verlichting/domotica/alarmen 
• Energie/waterbeheer/isolatie • Winkelinrichting/meubels/
uithangborden • Koelkasten/koelkamers/toonbanken • 
Kookmateriaal/ovens

Technologie
Beheersoftware/traceerbaarheid • Kassa’s • e-commerce • 
Scanners • Elektronische betalingen

Diensten
Banken/verzekeringen/boekhouding • Promotie-instellingen/
certificatie • Beroepsfederaties Schoonmaak/desinfectie • 
Opleiding/onderwijs • Sociale secretariaten/interimkantoren • 
Overheidsinstellingen/federale overheidsinstellingen

BENT U ACTIEF IN EEN VAN DE VOLGENDE SECTOREN? 
DAN MOET U ERBIJ ZIJN OP SAVEURS & MÉTIERS 2020! EEN UNIEKE KANS OM 
NIEUWE CONTACTEN TE LEGGEN EN UW PRODUCTEN IN DE KIJKER TE ZETTEN
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Nieuw op de 4de editie van de beurs is ‘Food on the go’, 

waarbij alles draait om een snelle hap uit het vuistje en 

meeneemgerechten. Uiteraard blijft de kwaliteit van de producten 

voorop staan, ook bij deze bedrijven die oplossingen aanbieden 

voor uitbaters van tankstations, treinstations, luchthavens, 

dagbladhandels en andere plaatsen waar mensen een snack voor 

onderweg kopen.

NIEUW: FOOD ON THE GO
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BEZOEKERS PROFIEL
Mikt u met uw producten of diensten 

op bakkers en banketbakkers? Of 

biedt u specifieke oplossingen voor 

de vleessector, voedingsretail of een 

andere tak van de voedingssector? 

Wie uw doelpubliek ook is, u 

ontmoet hen ongetwijfeld op Saveurs 

& Métiers!

ONTMOET UW TOEKOMSTIGE 
KLANTEN EN PARTNERS DANKZIJ 
6200 AANWEZIGE PROFESSIONALS
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BAKKERIJ 
BANKETBAKKERIJ 
CHOCOLATIER

SLAGERIJ 
VLEESWAREN 
SLACHTHUIS

HORECA

FOOD RETAIL
Detailhandelaar, supermarkt, 
kruidenierszaak, kaashandel, 
Vishandel

TRAITEUR

22%

18%

14%

9%

5%



SAVEURS & WALLONIE
Speciale ruimte voor lokale producenten

DEMONSTRATIES VAN DE  
«MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE»
In bakkerij, banketbakkerij en slagerij

CONFERENTIES 
Thema’s die inspelen op de uitdagingen en  
bezorgdheden van uw doelpubliek

TECHNISCHE WORKSHOPS
Experts delen hun vak- en productkennis

OPLEIDING, DE BELANGRIJKSTE  
PIJLER VAN HET PROGRAMMA 
We weten allemaal dat opleiding een uitdaging vormt voor 
de voedingssector. Precies daarom worden op de beurs 
tal van initiatieven verzameld die opleidingen stimuleren en 
in de kijker zetten. U vindt er wedstrijden, demonstraties, 
initiaties, mobiele opleidingsunits en nog veel meer!

PROGRAMMA 2020
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WAAR?
Namur Expo, in het hart van Wallonië
Av. Sergent Vrithoff, 2 – 5000 Namen

WANNEER?
Zondag 26 januari : 10u - 19u

Maandag 27 januari : 10u - 19u

Dinsdag 28 januari : 10u - 18u

UW COMMERCIËLE  
CONTACTPERSOON

Kévin MARTIN
T.: +32 (0)81 32 11 51

kevin.martin@easyfairs.com  

VOLG ONS 
 Saveurs & Métiers 

 Saveurs & Métiers 

 @Saveurs_Metiers

PRAKTISCHE
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www.saveurs-metiers.be

Wenst u meer  
informatie of 
ontvangt u graag een 
gepersonaliseerde 
offerte? 
Neem contact  
met ons op !

AANBOD
125€/m2

Boek nu uw stand 
vanaf €125/m² 
(Oppervlakte)


