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14
Sinds 2007 brengt INTRAFOOD de voedingsindustrie in contact met 
leveranciers van ingrediënten (in de ruime zin van het woord) op een 
tweedaags sectorevent, waarbij informatie en inspiratie centraal staan.  
Fabrikanten van food en beverage vinden er alle ingrediënten en state-
of-the-art informatie voor hun ontwikkeling van nieuwe of verbeterde 
producten.  

Dankzij haar duidelijke focus en sterke specialisatie groeide 
INTRAFOOD uit tot een unieke ontmoetings- plaats waar de 
fabrikanten van food en beverage samen met de 
exposanten van INTRAFOOD uitgebreid kunnen 
ingaan op creatieve, innovatieve oplossingen voor 
de samenstelling en receptuur van hun producten.

VERWACHTINGEN   
WORDEN INGELOST

Uit de enquêtes blijkt een grote tevredenheid van exposanten en bezoekers over 

de voorgaande editie van INTRAFOOD: 

Gemiddelde tevredenheidsscore toegekend door de exposanten: 8,15 / 10

Voornemen van de exposanten van de editie 2012 om ook in 2014 deel te nemen:

- 22,2% neemt zeker opnieuw deel

- 70,4% neemt waarschijnlijk opnieuw deel

- 3,7% zal in 2014 waarschijnlijk niet deelnemen

- 3,7% plant geen deelname aan de volgende editie 

 Mening van de bezoekers over INTRAFOOD:12

 - 96,7% vond het aanbod interessant

 - 47,6% van de bezoekers spendeerde meer dan 4uur op de beurs

 - 82,3% van de bezoekers plant een bezoek aan de volgende editie

- 85,5% zou Intrafood aanraden aan een collega

DE SUCCESFACTOREN 
VAN INTRAFOOD

Duidelijke focus en sterke specialisatie
Op INTRAFOOD worden grondstoffen, ingrediënten, additieven, hulpstoffen, halffabrikaten en 

nauw verwante diensten (know-how, technologie, loonwerk, laboratoria, consulting, onderzoeks- 

en kenniscentra) gepresenteerd voor de voedingsindustrie in de Benelux & Noord-Frankrijk.  

INTRAFOOD richt zich naar verantwoordelijken en medewerkers van de afdelingen R&D, 

productontwikkeling, productie, aankoop, kwaliteitszorg, marketing en algemene directie van:

- fabrikanten van food & beverage (o.a.: bereide gerechten & traiteurproducten ; bereidingen op 

 basis van AGF ; dranken ; droge voeding ; sauzen ; visbereidingen ; vleeswaren ; zoetwaren, 

 brood en gebak ; zuivel ; pet food)

- cateringbedrijven

- hoofdkantoren grootdistributie

Intensieve, diepgaande gesprekken
Dankzij de relatieve kleinschaligheid van INTRAFOOD beperkt u zich niet tot het uitwisselen van 

businesscards met bestaande en nieuwe klanten. U kunt er diepgaande gesprekken voeren over 

concrete problemen, ideeën of projecten, en hen – vanuit uw expertise en uw assortiment – vaak 

al meteen creatieve oplossingen aanreiken.

De verzorgde inrichting en de doorlopende catering bieden u het ideale, sfeervolle 

kader voor uw business contacten.  

Hoogstaand & inspirerend 
seminarprogramma 
Het gevarieerde seminarprogramma vormt voor de bezoekers een 

unieke gelegenheid om zich uitgebreid te informeren over zowel 

actuele trends, als over state-of-the-art informatie over gespecialiseerde 

en wetenschappelijke thema’s.  

Het programma wordt samengesteld door het Wetenschappelijk Comité van 

INTRAFOOD, onder leiding van Prof. Dr. Ir. Koen Dewettinck van Universiteit 

Gent.  

Uniform & kostenbewust concept
Het concept legt de focus op uw producten. De kosten worden beperkt door 

het uniforme standenconcept mét free catering voor exposanten en bezoekers.
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Netwerkplatform 
Intrafood 2014
17 en 18 september in Kortrijk Xpo

Intrafood is het netwerkplatform voor de voedings- en  
ingrediëntenindustrie in de Benelux en Noord-Frankrijk.  
Naast de vakbeurs op 17 en 18 september in Kortrijk Xpo,  
loopt parallel een uitgebreid programma van seminars en  
workshops. Drie exposanten delen hun ervaringen van vorige 
edities: Ingrizo, Snick Euro Ingredients en Huibregts Groep.

Hoe verliepen de vorige edities en 
welke richting gaat de beurs uit? 
Snick van Snick Euro Ingredients: “Intra-
food biedt gelegenheid aan ingrediënten-
bedrijven om zich duidelijker te profileren 
in de Benelux-markt. De democratische 
prijssetting en uniforme standen set-up 
biedt gelijke kansen aan zowel start-ups als 
aan gevestigde bedrijven. We zien elk jaar 
het aantal standhouders stijgen en zowel de 
tevredenheid als de opkomst is meer dan 
bevredigend. De markt vraagt naar sterke 
lokale leveranciers. Het devies van ‘Think 
Global Act Local’ is meer dan aanwezig, 
daar gaan we in de toekomst nog meer op 
inzetten en meerwaarde creëren.” 
Geert Feys, zaakvoerder Ingrizo: “Voor ons 
waren het telkens intensieve en bijzondere 
interessante edities met veel bezoekers en 
meetings op onze stand. Gezien de intensi-
teit van het aantal bezoekers op slechts twee 

De voedingsindustrie vormt zowel in  
België als Nederland een belangrijke  
economische factor. De industrialisering 
en productie van levensmiddelen zal  
in de komende decennia alleen maar  
toenemen. 
“Het gebruik van allerhande smaaktechni-
sche en functionele ingrediënten blijft  
stijgen. Nieuwe technologieën bieden 
andere toepassingen en nieuwe kansen”, 
verwoordt zaakvoerder Philippe Snick  
van Snick Euro Ingredients. “De voedings-
industrie is en blijft een zeer dynamische 

wereld en de ingrediëntenproducenten 
ontwikkelen bij elke nieuwe uitdaging 
noviteiten. Door deze snelle evolutie is het 
directe contact tussen klant en leverancier 
van levensbelang voor elke speler in de 
markt.” 

Intrafood is hiervoor het ideale en geschikte 
forum, stellen de exposanten unaniem. De 
beurs is ‘local to local’. Ingrediëntenprodu-
centen en -leveranciers die heel specifiek 
met de Benelux-markt willen kennismaken 
of focussen op de Benelux-markt krijgen de 
gelegenheid om de kmo’s te ontmoeten.
Snick: “De voedingsindustrie is naast een 
handvol multinationals voornamelijk een 
markt van kmo’s, die hebben nood aan 
een meer persoonlijk contact, snelle  
service en lokale partners en samen- 
werkingsverbanden.”  

Philippe Snick: ‘Een 
lonende marketing-  
& salesbesteding’

De combinatie van beurs, seminars en netwerken maakt de beurs interessant.
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dagen, zou het voor ons niet slecht zijn om 
de beurs uit te breiden tot drie dagen, net 
zoals de meeste internationale beurzen, 
ofwel ze elk jaar laten plaatsgrijpen.”
Hein Hamelijnck, commercieel directeur 
Huibregts Groep: “We merken dat de 
bezoekers alle stands bezoeken en een 
praatje maken. Wij verwelkomen elk jaar 
nieuwe klanten na Intrafood. We ontmoe-
ten zowel de productontwikkelaars als 
inkopers van de multinationals maar ook 
de lokale bedrijven. Het betreft hier al 
onze klanten uit de voedingsindustrie in 
de Benelux en soms zelfs een enkele van 
over de Franse grens.” 

Hoe belangrijk is het ‘3 in 1’-concept?
Snick: “De combinatie van beurs, seminars 
en netwerken maakt het voor de bezoeker 
dubbel interessant om de beurs te bezoeken 
en zijn tijd meer dan nuttig te besteden. Dit 
concept plaatst Intrafood op hoog niveau. 
In een tijdsbestek van drie à vier uur kan de 
bezoeker heel wat informatie verzamelen.”
Feys: “Het wetenschappelijk seminar is 
hoogstaand en toch vrij verscheiden. Er is 

voor elk wat wils, de bezoeker kan er naar 
een paar lezingen uitpikken en dit zeer 
goed en efficiënt combineren in de direc-
te nabijheid met bezoeken aan de beurs.” 

Wat is het sterkste punt van de beurs?
Snick: “Intrafood wordt alleen bezocht 
door professionelen uit de voedingsbran-
che. Dit is een unicum. Elke bezoeker aan 

je stand opent opportuniteiten en in een 
tijdspanne van twee dagen kun je als 
standhouder nooit zoveel klanten of pros-
pects contacteren, laat staan bezoeken. 
Door het kleinschalige, democratische, 
open en ongedwongen karakter van de 

beurs, is de toegankelijkheid van de stan-
den ook makkelijk en laagdrempelig.”
Feys: “Deze lokale Benelux-beurs is een effi-
ciënt concept voor zowel klant als leveran-
cier uit de Benelux om met zeer beperkte 
inspanningen en in korte tijd veel mensen 
te ontmoeten, te netwerken en projecten of 
nieuwe innovaties te bespreken. Bovendien 
kunnen ze nog een aantal wetenschappelij-

ke lezingen meepikken.”
Hamelijnck: “De informele sfeer en de 
kleinschaligheid. De coffee corners 
zijn ook een zeer sterk concept, echte 
cross-overs. Dit zijn ontmoetings-
plaatsen waar mensen ontspannen en 
informeel kunnen bijpraten onder het 

genot van een koffie, een broodje en aan 
het eind van de dag met een drankje. Je 
raakt hier zeer gemakkelijk aan contacten.”
www.intrafood.be

Geert Feys: ‘In twee 
werkdagen ontmoeten  
we veel relaties’ 

Hein Hamelijnck: ‘Bij uitstek een  
ontmoetingsplek waar tijd genomen 
wordt voor een goed gesprek’

Intrafood is een unieke gelegenheid om zich 

duidelijker te profileren in de Benelux-markt. 
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Thuis in doseren & verpakkenwww.het-packhuys.com

Voor een nauwkeurig gedoseerd en perfect verpakt product!

Onze partners:

Contact:

Marconilaan-Noord 52  4614 HB Bergen op Zoom  Nederland +31 (0)164 70 02 15  info@het-packhuys.com  www.het-packhuys.com

Doseermachines

Topsealmachines

Carrouselmachines

Met 1 machine meerdere schalen sealen dit zonder de moule te wisselen en dit tot 24 formaten! 

Uniek en gepatenteerd systeem. Verpakken en sealen was nog nooit zo eenvoudig.

CONTACT: 

Korte Mussepi 1B   B-2860 Sint Katelijne Waver  

T. +32 (0)15 555 001   F. +32 (0)15 555 200   GSM +32 (0)475 280 438   info@qualitypack.be   www.qualitypack.be

Alle	
�   schalen	
�   en	
�   bijhorende	
�   sealfilm	
�   uit	
�   stock	
�   leverbaar,	
�   ook	
�   recycleerbare	
�   en	
�   biodegradable	
�   combinaties!

NIEUW! CARTONBOARD TRAY VOOR MAP VERPAKKINGEN MET MOGELIJKHEID TOT BEDRUKKING OP DE TRAY!

ALU PP CARTONBOARD PULP PET AGENT BELGIE
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Full systems supplier. 
Every step of the way...

Tetra Pak® Processing Systems enable 
food producers to achieve greater 
overall operational effi  ciency, impro-
ved environmental performance 
and consistent product quality. 
Our solutions are based on a 
deep understanding of each 
producer’s need in combination 
with extensive food processing 
knowledge and outstanding 
engineering skills.

We cover everything  
from  key components 
to complete production 
lines including auto-
mation and a life cycle 
perspective of the 
investment.

We provide pro-
cessing solutions 
across fi ve food 
categories: 
beverage, cheese, 
dairy, ice cream 
and prepared 
food.

To fi nd out more, 
please contact 
us at:

+31 30 634 99 99 
or +32 2 467 68 11 
www.tetrapak.nl 
www.tetrapak.be

tpps.benelux@
tetrapak.com

TETRA PAK 
PROCESSING SYSTEMS
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