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''Nu ook met

matchmaking!''

https://exportpartner.com/


OVER DE FREE FROM |
FUNCTIONAL FOODS
De tweedaagse Free From | Functional Foods

Expo in Barcelona draait om innovatie en

duurzaamheid in de voedingsindustrie. Thema's

als biologisch, vegan & plantaardig,

voedingsmiddelen zonder additieven en

toegevoegde suikers spelen een hoofdrol.

Producten die door toenemende zorgen over het

klimaat en het groeiende besef van het belang

van gezonde voeding steeds meer mainstream

worden.

Om het retail- en foodservice assortiment nog

beter aan te laten sluiten op deze vraag en de

productontwikkeling te versnellen, creëert Free

From | Functional & Health Ingredients 2022 in

Barcelona een internationale verbindingsplek

voor foodprofessionals uit alle vakgebieden. Van

category managers en inkopers, tot fabrikanten,

marketeers en voedingstechnologen.

DE FREE FROM IN
CIJFERS 

Brands & producten

Exposanten

Bezoekers 

Landen & regios

10.000+

300+

7.800+

67+

1-op-1 matchmaking 

https://www.linkedin.com/company/exportpartnerexhibtionsandmissions/posts/?feedView=all
https://barcelona.freefromfoodexpo.com/
https://barcelona.freefromfoodexpo.com/


WIE EXPOSEREN?

Supermarkten en convenience stores; 

Foodservice;

E-retailers;

Bio-ketens/winkels

Hotel en Resorts; 

Importeurs, distributeurs en groothandelaren; 

Institutionele catering;

Logistiek - F&B;

Fabrikanten;

Detailhandelaren;

en meer ...

BEZOEKERSPROFIEL 

De bezoekers van de Free From | Functional Foods

bestaat uit een grote variatie binnen de wereld van de

voedingsmiddelenindustrie. Onder de bezoekers

scharen de volgende sectoren:

De Free From | Functional Foods

presenteert de meest uitgebreide

voedsel- en drankproducten uit o.a. de

volgende productgroepen:

Gluten vrij • Vegan •  Organic • Zuivel

vrij • suikervrij •  Plantaardig • Geen

conserveringsmiddelen• Functioneel •

Vitamines • Sport voeding  •

Voedingssupplementen •   Dieet

voeding • en veel meer…

https://www.linkedin.com/company/exportpartnerexhibtionsandmissions/posts/?feedView=all


KOSTEN
Voor €2.900,- Excl. BTW en bij inzet

van de  RVO MKB missievoucher* sta

jij met een 3x3m stand op de Free

From Barcelona. 

Hierbij inbegrepen: 

- Grond & standbouw, 

- Verlichting & elektriciteit,

- Desk (eventueel met bedrijfslogo), --

- Schoonmaak, 

- Matchmaking via Enterprise Europe,

- Promotiepagina in de brochure van

de beursorganisatie,

- NL Branding, 

- Netwerk evenementen 

en meer! 

*De RVO  MKB missievoucher is
goed voor  €2.500,- korting op uw

stand! Onze medewerkers praten u

hier graag over bij.

NEDERLAND PAVILJOEN
Tijdens de editie van 7 - 8 juni 2022 zal er voor de eerste keer op de Free

From | Functional Foods in Barcelona een  Nederland Paviljoen zijn! En jij

kan daarbij zijn. Het Nederland paviljoen zal een verzamelplaats zijn voor

inkopers uit retail, foodservice en online industrie.

Bij deelname aan het Nederland paviljoen ben je niet alleen gegarandeerd

van een centrale plek op de beurs, wij ontzorgen je ook nog eens volledig

van A tot Z. Geen zorgen over inschrijving, of dat je standbouw wel staat

zoals afgesproken.

Wij haken je aan wanneer dit nodig is, zodat jij en je team je kunnen richten

op het voorbereiden van verkoop.

 
'JOUW EIGEN STAND BINNEN
HET NEDERLAND PAVILJOEN
VOOR €2.900,- INCLUSIEF 1-
OP-1 MATCHMAKING SUPPORT

https://www.linkedin.com/company/exportpartnerexhibtionsandmissions/posts/?feedView=all


Je stand bemachtigen binnen het Nederland paviljoen

op de Free From | Functional Foods Barcelona in juni? 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

en vrijblijvend advies.

Direct inschrijven? Vraag naar het inschrijfformulier.

Aanmelden kan tot en met 5 mei

De Free From | Functional Foods vindt ook plaats in

Bangkok, Thailand. Dit jaar van 14 - 16 september.

Interesse in deelname? Ook hiervoor kunt u met ons

contact opnemen.

Voor deelname aan de Free From | Functional Foods Barcelona zijn de algemene voorwaarden van

Export Partner van toepassing, alsmede de voorwaarden opgesteld door Free From | Functional

Foods (beursorganisatie). 

Voorwaarden voor deelname: 

DEELNEMEN AAN DE
2022 EDITIE VAN DE
FREE FROM BARCELONA

AANVULLENDE INFORMATIE?

Daan Busscher

daan@exportpartner.com

+31 (6) 24 16 90 17

+31 030 293 64 75

https://www.linkedin.com/company/exportpartnerexhibtionsandmissions/posts/?feedView=all

