
beursnieuws

Welkom op Resto-Expo!
U leest het goed. Resto-Expo. Dat is de nieuwe naam van de beurs van Resto-Culinair/Resto-Frit. “Met 
de nieuwe naam zetten we het brede karakter van onze beurs beter in de verf”, verklaart mede-orga-
nisator Koen Vercauteren. “De beurs is al jaren een topgebeuren voor al wie professioneel met food 
bezig is. En Resto-Expo klinkt gewoon beter.”

Resto-Expo vindt dit jaar plaats van maan-
dag 21 tot en met woensdag 23 maart. Ieder 
jaar probeert het organiserend comité om te 
verbeteren en te groeien waar het kan. Dat 
is dit jaar niet anders.

GROEI
“Groeien doen we dit jaar al zeker als het 
over de culinaire patio gaat”, vertelt Koen 
enthousiast. “Vorig jaar richtten we voor het 
eerst centraal op de beurs een ruimte in voor 
de specifiek culinaire standhouder. Er was in 
een trendy decor plaats voor delicatessen, 
niches, wijndegustaties … Die keuze werd 
vorig jaar sterk gesmaakt door de beursbe-
zoekers. Maar ook de bedrijven die er aan-
wezig waren, reageerden uiterst tevreden op 
het resultaat. Daarom maken we de culinai-
re patio nog groter en aantrekkelijker. De 
fijnproevers en de kenners van specialiteiten 
zullen genieten!”

Een tweede vernieuwing vormen de dyna-
mische kookeilanden. “We willen op meer-
dere plaatsen van Resto-Expo kookeilanden 
waarop de deelnemers interactief leren. 
We willen er laten zien en ondervinden hoe je 
met veel basisproducten uit onze sector heel 
gevarieerde dingen kunt doen in alle secto-
ren van de foodhoreca. Denk maar aan de 
hamburger. Een basisproduct dat het uitste-
kend doet in de frituur, maar met een paar 
ingrepen probleemloos kan ingepast worden 
in het aanbod van de betere brasserie.”

Ook de beurs zelf zal groeien. “We zien op-
nieuw een stijging in het aantal standhou-
ders. In tijden waar veel beurzen krimpen, wil 
dat wat zeggen. Wij zijn trots dat wij, tegen 
de stroom in, weer nieuwkomers uit de bre-
de wereld van horeca-leveranciers mogen 
verwelkomen. Dit bevestigt ook dat we de 
focus van onze beurs fors hebben uitge-
breid.”

Resto-Expo blijft plaatsvinden op Flanders 
Expo, maar verhuist na twee jaar opnieuw 
naar hal 8. “Die hal is beter voor ons”, ver-
duidelijkt Koen. “De plafonds zijn er hoger, 
waardoor de bezoekers minder hinder zullen 
ondervinden van de dampen en hitte die bij 
de vele demonstraties en bereidingen vrijko-
men. Een verhuis voor meer comfort dus! In 
en rond Flanders Expo wordt volop gewerkt, 
maar wij maken ons sterk dat we het parke-
ren en de bereikbaarheid goed in de hand 
zullen houden.”

BETER
Verbetering wordt ook gegarandeerd. “Wij 
beseffen dat we vorig jaar op de eerste 
beursdag veel bezoekers teleurstelden”, 
bekent Koen Vercauteren. “Omdat een aan-
nemer een belangrijke kabel kapot trok, viel 
ons computernetwerk uit toen de eerste 
gasten aankwamen. Dat zorgde voor hin-
der bij de inschrijving én bij de registratie 
van de resto’s (spaarpunten). Dit jaar zorgen 
we voor een goede beveiliging. Er moet in 
principe een antwoord zijn op alle mogelijke 
problemen. Ik ben er vast van overtuigd dat 
we nu een vlotte toegang en puntenregis-
tratie krijgen, vanaf dag 1.”

Resto-Expo, van 21 tot 23 maart 
in hal 8 van Flanders Expo, Gent. 
Uitsluitend voor horeca-professi-
onals op uitnodiging. U krijgt uw 
uitnodiging binnenkort of kan bij 
uw grossier terecht voor info.


