
Ervaring
bezoeker

45%

Sectoren

Bezoekers

9.095176

Regionaal
 Karakter

Brood en banket ambachtelijk (52%) Onderwijs (12%)

IJssalon, koffiebar en tearoom (8%)

Brood en banket industrieel (7%) Chocolatier (6%)

Restaurant en lunchroom (5%) Voedingsindustrie (4%)

Anders (3%) Catering (2%) Supermarkt (1%)

Bezoekersprofiel

Facts & Figures

8,4

''Een mooie gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met collega's
die werkzaam zijn in een prachtig ambacht.''

Cijfer bezoekers 

Cijfer exposanten

Editie 2019

Eigenaar / directeur Bakker Student

Bakkerijmedewerker Winkelmedewerker

Productiemedewerker Patissier Productiemanger

Inkoper Technisch manager Docent (Chef)kok

Anders
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Exposanten

''De plek waar de toekomst van de bakkerijbranche kleur krijgt
dankzij innovaties en passie voor het ambacht.''Ervaring

EXPOSANT

8,6



Graag tot dan!

1 - 10 medewerkers (46%) 11 - 25 medewerkers (23%)

26 - 50 medewerkers (12%) 51 - 100 medewerkers (9%)

101 - 250 medewerkers (5%) >250 medewerkers (5%)

Grondstoffen Eindproducten

Machines en gereedschappen Winkelinrichting

Verpakkingen Voedselveiligheid Dienstverlening

Oplossingen / energiebesparing Logistiek en opslag
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Heb je interesse om op 1, 2 en 3 maart 2020 deel te nemen?
Neem dan contact op met Patrick Huijs:
 

Het overgrote deel van de
exposanten geeft aan dat een

deelname aan Bakkersvak belangrijk
is voor hun bedrijf

Meer dan driekwart van de
exposanten heeft zowel in 2018 als in

2019 deelgenomen80%

88%

Bijna alle bezoekers geven aan
Bakkersvak 2020 wederom te

bezoeken

Meer dan de helft van de
exposanten heeft zich direct na de
beurs weer ingeschreven voor de

volgende editie

''Een niet te missen beurs wanneer je geïnteresseerd bent in de nieuwste
ontwikkelingen en producten. De gehele sector is aanwezig en de

service is top: dit maakt de beursbeleving compleet.''
Ervaring
bezoeker

Bezoekers naar  bedrijfsgrootte

53%

87%

patrick.huijs@easyfairs.com

+31 (0)183 680 646

Vergeet ons niet te volgen op social media:

www.bakkersvak.nl

https://www.facebook.com/bakkersvak/
https://twitter.com/bakkersvaknl
https://co.linkedin.com/company/vakbeurs-bakkersvak
http://bakkersvak.nl/

