HARTELIJK WAT?? HARTELIJK HORECA!! 25 EN 26 APRIL IN HENGELO.
Er komt een nieuwe horecabeurs in Twente. Een beurs die zich met name richt op restaurants
uit geheel Oost-Nederland. Beursorganisator Jan Vlap vertelt daarover: “Hartelijk Horeca
wordt compleet anders dan de bestaande beurzen. Wij maken geen gebruik van easy units,
maar gebruiken zo’n veertig kopstands met alleen een achterwand. Iedereen behoudt
hierdoor zijn eigen identiteit en uitstraling. Daarnaast zullen er presentatietafels en meerdere
foodtrucks te vinden zijn en bovendien wordt er live gekookt. Het fabriekscomplex Hazemeijer
Hengelo maakt het plaatje compleet en zorgt voor een uniek en industrieel karakter”.
GEVRAAGD DOOR DEELNEMERS
Jan Vlap en zijn bedrijf Mimicry Expo organiseren al vele jaren met succes de horecavakbeurs
HorecaEvenTT in Assen. Deelnemers uit Assen benaderden Vlap en zijn team onderzoek te
doen naar de mogelijkheden voor een nieuw beursformat in Twente. Dat was het begin van
Hartelijk Horeca. Inmiddels is er veel belangstelling voor deze nieuwe beurs die voortaan elk
jaar in de lente in Hengelo zal plaatsvinden.
DE MOGELIJKHEDEN ZIJN (NIET) EINDELOOS
Hartelijk Horeca wordt een kwaliteitsbeurs. Een vakbeurs waar beleving centraal staat. Dat
vinden de deelnemers ook. Er wordt volop ingeschreven en geboekt. Daarin denken we
graag met u mee om uw deelname zo succesvol te maken. Tot dat we volgeboekt zijn.
Hartelijk Horeca betekent nieuwe kansen om bestaande en nieuwe markten te interesseren
voor uw producten of diensten. Als bijlagen hebben wij een inschrijfformulier en de
plattegrond van Hartelijk Horeca bijgevoegd.
Wilt u meer weten over de eerste editie van Hartelijk Horeca, neem dan een kijkje op
www.hartelijkhoreca.nl
HORECA EVENTT OOK EEN SUPERBEURS OP EEN SUPERPLEK
De organisatie van Hartelijk Horeca is ook verantwoordelijk voor de horecavakbeurs
HorecaEventt op 15,16 en 17 februari aanstaande in de TT Hall (inderdaad bij het TT circuit) in
Assen. Ook daar heten wij u als bezoeker of deelnemer van harte welkom!
Kijk ook op www.horecaeventt.nl

