RESTO-EXPO

Resto-Expo: niet te missen jubileumeditie
Op 1, 2 en 3 april kan u op de
vertrouwde locatie Flanders
Expo in Gent weer volop
genieten van het brede aanbod
van de jaarlijkse beurs van
Resto-Culinair/Resto-Frit.
“Voor deze 25e editie proberen
we weer alles uit de kast te
halen”, zegt organisator Koen
Vercauteren. “Ik garandeer dat
het zowel voor de restaurantals de snacksector weer een
heel interessant evenement
wordt.”
Eerst en vooral lijkt de 25e editie van
Resto-Expo weer af te stevenen op
een recordaantal exposanten. “Naast
de klassieke leveranciers zien we
doorheen de jaren een sterke groei
van verrassende standhouders. Op
die manier kunnen we onze bezoekers
altijd wel verrassen met nieuwe
bedrijven en producten. Bovendien
zien we dat de standhouders ook
sterke inspanningen doen om hun
stand wat dynamiek te geven.”

BOULEVARD EN PLAZA
“Van veel standhouders weet ik nog
niet exact waar ze mee uitpakken”,
gaat Koen verder. “Maar ik weet wel
dat onze beurs voor hen een belangrijk
event is, waarvoor ze graag iets extra doen. In ieder geval blijven de succesconcepten van vorig jaar ook nu
overeind. Zo zal er opnieuw een ‘foodtruck boulevard’ zijn. En de centrale
plaza met de grote demoruimte zal nog
actiever worden ingevuld. Dit jaar gaan
verschillende fabrikanten samen concepten voorstellen waarin ze hun producten combineren. Of tonen hoe je
een klassiek product toch weer hip
en sexy kunt maken. Zeer interessant
in tijden waar foodkost, concepten en
beleving centraal staan.”

INTERNATIONALE ACT

DOEN

Zoals vermeld bestaat de beurs al
25 jaar. “Daarom gingen we voor het
avondprogramma op zoek naar iets
dat ook een beetje nostalgie uitstraalt.
Tegelijkertijd wilden we voor deze speciale editie ook iets wat we nog nooit
deden. Zo kwamen we - voor het
eerst in 25 jaar - uit bij een internationale vedette die perfect die nostalgie
belichaamt. Zelfs de bezoeker die nog
maar 25 is, zal de muziek vast en zeker
herkennen. Daarnaast komen natuurlijk nog een reeks bekende Belgische
artiesten.” Voor wie het nog niet zou
begrepen hebben: de gewoonte om
de namen van de artiesten niet te verklappen, die blijft na 25 jaar onverkort
gelden.

Nog niet aangemeld? Doe het meteen,
zodat u zeker bent van uw plekje en
een vlotte inkom. Uw grossier zorgt dat
u kan bijleren, ontdekken, bijpraten,
zaken doen en voor de volle 100% genieten. Want Resto-Expo is immers
ook één langgerekt en verzorgd
dank-u-wel voor uw trouwe relatie
met uw grossier.

BONUSSEN
Resto-Expo is ook het moment waarop er stevige bonussen te rapen zijn,
waarmee u in de beursshop terecht
kan. “Ook daar behouden we de twee
klassieke succesgamma’s van de voorbije jaren”, weet Koen. “Er zal opnieuw
een mooie juwelencollectie zijn, net
als een breed aanbod aan elektro.
Daarnaast komt er zeker nog een productlijn. Die zijn we aan het bekijken.
Maar dat het de moeite waard is, staat
buiten kijf.”

FOTO’S

ONLINE
Normaal gezien moet de uitnodiging intussen bij u in de bus gevallen zijn. Als
dat nog niet gebeurde, spreekt u best
snel uw vertegenwoordiger aan. Want
u wil dit event in geen geval missen. Inschrijven doet u best vooraf online,
zodat u uw toegangsvoucher kan afprinten. Als u dat aan de inkom bij zich
heeft, kan u zich meteen na uw aankomst op Flanders Expo in het beursgewoel storten. Resto-Expo gaat zoals
vorig jaar door in hal 8. De parkeerplaatsen zijn duidelijk aangegeven, zodat u niet verloren rijdt op de complexe
loop van Gent-Expo. Bij uw uitnodiging
zit overigens ook een plannetje.

Wie nog eens wil terugblikken naar de
editie 2018 kan hier terecht:
http://www.restoculinair.be/nl/
news/resto-expo-2018-een-editieom-te-kaderen. U vindt er ook per
beursdag een heel pak foto’s. Misschien wel van uzelf!
Inschrijven voor de beurs 2019 kan
hier: http://www.restofritbeurs.be/

HAPPY (2) HOUR(S)
Resto-Expo is bijleren en ontdekken.
Maar ook genieten. Naast de traiteur
die opnieuw gaat voor een lekker diner,
is er ook het intussen overbekende en
zeer populaire concept van de twee
happy hours. “Bij ons is dat van 15 tot
17 uur”, lacht Koen. “Op Resto-Expo
moeten we altijd stevig uitpakken. Dit
concept is al zeer bekend. Dit jaar zullen we onze klanten echter verrassen.
We vervangen tijdens de twee happy hours de gin van de vorige edities
door… een verrassing. Wees gerust:
iedereen zal aangenaam verrast zijn.”

RESTO-EXPO
Flanders Expo Gent
Hal 8
1 - 2 - 3 april 2019
Vanaf 11.30 uur

