
De BIOFACH is wereldwijd de grootste internationale
vakbeurs op het gebied van biologische producten. De
beurs biedt een vrijwel compleet overzicht van het
aanbod aan biologische producten, van grondstof tot
eindproduct. De BIOFACH is hét platform waar vraag
en aanbod op dit terrein elkaar ontmoeten. Van 14
t/m 17 februari ook wel de supermarkt voor
inkopers met een biologisch portfolio.

Maximale exposure met jouw merk(en) op een gloednieuw Nederland paviljoen in hal
5. Dit trekt geheid de aandacht van de bezoekende inkopers! 
Op die 7,5m2 krijg jij een desk met logo, ruimte voor jouw producten en een paneel
voorzien van jouw bedrijfsbranding (mag je zelf ontwerpen);
Ontzorging in de voorbereiding (wij regelen jouw inschrijven.. Scheelt een hoop tijd) en
ondersteuning op locatie (vanuit Export Partner en BioNederland) gedurende de
beurs;
Toegang tot de lounge, centraal in het paviljoen, om even apart te zitten met relaties,
of voor een kop koffie/ refreshment tijdens de beurs. Hier sluiten we de dag af met
een borrel;
Meer extra's die ervoor zorgen dat jij je kunt richten op sales!

Waarom deelnemen aan het vernieuwde Nederland paviljoen - max. 10 bedrijven
Voor een éénmalige bijdrage van slechts €4.995,- sta jij met een eigen ruimte (7,5m2)
op het gezamenlijke Nederland paviljoen. Dit is bij goedkeuring van de RVO MKB
beursvoucher, anders betaal jij €7.495,-. Wat krijg jij voor dit bedrag?
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50.000+
bezoekers, 

 
 3700+

exposanten
NURNBERG MESSE, DUITSLAND

Aanmelden kan tot 28 oktober
2022. Meer info: Daan Busscher

- 0624169017

 NOTE: dit is een voorbeeld design van een NL paviljoen

https://exportpartner.com/

