De meest kwalitatieve, inspirerende en succesvolle vakbeurs voor de
voedingsdistributie en cateringorganisaties in de Benelux en omringende
landen: TAVOLA2010: 14-15-16 maart 2010, Kortrijk Xpo (België)

Kortrijk, 25 september 2009 - Een schitterende mix van hoogwaardige producten van dynamische
marktleiders tot exclusieve fijne producten van artisanale fabrikanten. Om de 2 jaar presenteert
TAVOLA dit uitzonderlijke aanbod van Bourgondische klassiekers en trendy food in het segment van
de fijne en verse voeding aan de retail (van grootdistributie, aankoopcentrales en grossiers tot
detaillisten) en cateringorganisaties (van horecagrossiers tot cateringbedrijven en collectiviteiten).
Met haar vorige uitgave in 2008 bevestigde TAVOLA haar reputatie als topmanifestatie voor de retail
en cateringorganisaties. Na een belangrijke bezoekersstijging bij de editie 2006, kon TAVOLA 2008 dit
hoge niveau niet alleen handhaven, maar zelfs lichtjes overstijgen (+2,2%) en maar liefst 17.631
enthousiaste aankopers uit 17 landen verwelkomen.
Dankzij haar unieke profilering vormt TAVOLA een bijzonder inspirerend, exclusief en succesvol
businessforum voor de voedingsbranche. De doorgedreven selectiviteit, de bijzondere aandacht voor
trends en nieuwe producten door onder meer de wedstrijd Gouden Tavola (met in 2010 niet enkel een
Gouden Tavola Retail en Traiteur, maar ook een Gouden Tavola voor het beste innovatieve product
voor Foodservice ), en de verzorgde inrichting en decoratie maken van TAVOLA telkens opnieuw een
unieke manifestatie voor de voedingsbranche in de Benelux en de omringende landen.
Dankzij de gerealiseerde uitbreidingswerken in Kortrijk Xpo zal de Rambla op TAVOLA2010 fungeren
als toegang van de beurs én als centrale as, en zo een vlotte bezoekersdoorstroming tussen de
verschillende hallen garanderen. Wanneer TAVOLA s avonds de deuren sluit, wordt deze Rambla de
place-to-be voor networking. TAVOLA2010 staat synoniem voor kwaliteit en doeltreffende contacten!

De voedingsbranche reageert opnieuw heel positief op TAVOLA2010.
Op meer dan 5 maanden vóór de beurs kan TAVOLA2010 al een
schitterende exposantenlijst voorleggen en is meer dan 85% van de
beschikbare standoppervlakte gereserveerd!
TAVOLA2010, de 15e editie van de Vakbeurs van de Fijne en Verse
Voeding, vindt plaats op zondag 14, maandag 15 en dinsdag
16 maart 2010 in Kortrijk Xpo (België). De beurs is elke dag geopend
van 10 tot 19 uur, op dinsdag tot 18 uur.

Meer info: Kortrijk Xpo Patricia Huygelier en Isabel Gysels
Tel +32 (0)56 24 11 11 - E-mail: tavola@kortrijkxpo.com - www.tavola-xpo.be

