
Gastvrij Rotterdam kijkt terug op een zeer succesvolle 4e editie waarin tal van records zijn gebroken. Met 360 exposanten en 
140 programma onderdelen kwamen de 10.584 bezoekers ogen en oren te kort. Zowel het bezoekersaantal oversteeg eerdere 
edities, alsook het aantal vierkante meters beursoppervlakte dat optimaal werd benut door een grote diversiteit aan exposanten 
en themapleinen. 

Ook presenteerde Gastvrij Rotterdam veel nieuwe initiatieven, 
zoals het Schmidt Zeevis Restaurant, de uitreiking van de AD 
Gouden Pollepel, het Echt Rotterdams Collectief met innovatieve 
chefs en horecaondernemers uit de regio en de ontbijtsessies van 
Touch Activation Marketing en Foodproof met een focus op de 
Belgische foodservice markt.

BEDRIJFSTYPE

Restaurants   42,1 %
Leveranciers   19,3 %
(Party) catering   9,7 %
Hotellerie   8,5 % 

Café – en barbedrijven  7,8 %
(Zorg) instellingen  4,1 %
Recreatie   3,2 %
Fastfood service  2,5 %
Onderwijs    1,1 %
Media & pers   1,1 %

FUNCTIE

(Algemeen) directeur / (mede)eigenaar / commercieel directeur         31,7 %
Chef kok / souschef / kok  / zelfstandig werkend kok 13,3 %
Manager / bedrijfsleider / operationeel manager  10,9 %
Gastheer / gastvrouw / medewerker bediening  10,2 % 

Sales manager / accountmanager    10,0 %
Overig (o.a. F&B manager, freelancer, kelner, sommelier)    7,5 % 

Adviseur        7,4 %
Inkoop         4,1 %
Marketing & Communicatie       3,4 %
Docent          1,5 %
     

BELANGRIJKSTE BEZOEKREDEN

Opvragen van offertes      16,1 %
Oriëntatie op nieuwe producten en diensten   16,0 %
Informatie verzamelen over producten en diensten  11,1 %
Contacten leggen met nieuwe leveranciers    9,6 %
Totaalbeeld van de marktontwikkelingen verkrijgen    9,5 %
Orders plaatsen       9,2 %
Programma: workshops, masterclasses, proeverijen, wedstrijden 8,7 %
Contacten onderhouden met bestaande relaties  8,0 %
Informatie verzamelen over prijzen en voorwaarden   7,0 %
Carrièremotieven       4,8 %
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EXPOSANTEN
Waardering door exposanten:
Gemiddeld rapportcijfer:   7,6
Kwaliteit bezoekers (goed/uitstekend):  82 %
Intentie deelname in 2017 (ja/waarschijnlijk): 84 %

Voor wie?
Gastvrij Rotterdam richt zich voornamelijk op de hore-
cabranche in het midden- en hoogsegment. Van harte 
welkom op Gastvrij Rotterdam zijn: chefs, souschefs, 
maîtres d’hôtel, sommeliers, bartenders, barista’s, 
eigenaars en managers van restaurants, brasseries, 
hotel-restaurants, catering- en traiteurbedrijven, cafés, 
snackbars, lunchrooms en daarnaast managers en 
inkopers uit de zorg- en recreatiesector.

Voor en door de branche
Het succes van de beurs is onder andere te verklaren 
uit de aanpak die we vanaf het begin voor ogen 
hebben gehad: een echte vakbeurs voor en door de 
branche. Dit is gerealiseerd dankzij de samenwerking 
met 15 (Founding) Partners en vrijwel alle relevante 
brancheorganisaties en mediapartners. 

SPECIALE PAVILJOENS

• KookWeiland
• Netwerklounge (Hosted by SVH, KHN, Entree Magazine en Verwiel & Wijngaard)
• Dit Smaakt naar Meer! Paviljoen (Hosted by Green Leisure)
• Fine Food Village (Co-hosted by Euro-Toques Nederland)
• Kenniscentrum voor Bier (Hosted by Servicecenter4Hospitality)
• WijnPaviljoen (Hosted by Perswijn)
• House of Spirits (Hosted by Bottle Business)
• Schmidt Zeevis Restaurant

Neem deel aan Gastvrij Rotterdam – 18 t/m 20 september 2017

Wij hopen u (wederom) als deelnemer op Gastvrij Rotterdam te 
mogen verwelkomen. De beurs vindt plaats van 18 t/m 20 september 
in Rotterdam Ahoy. Voor meer informatie of het aanvragen van het 
inschrijfformulier kunt u contact opnemen met het projectteam via 
T 010-293 32 61 / E info@gastvrij-rotterdam.nl of bezoek 
www.gastvrij-rotterdam.nl.

Angelique Kors - Bidvest DeliXL 
“Het klantcontact is heel goed, een hoog res-
tauratief niveau, dit is voor ons echt een hele 
goede beurs. Op ons versplein laten wij onze 
kwaliteiten met vis, vlees, wild, gevogelte en de 
AGF zien. Wij willen juist de mensen inspireren 
en laten zien wat je allemaal met leuke, kleine 
producten kan doen zodat restaurants zich op 
de werkvloer kunnen onderscheiden.”

Geert Frank - FrieslandCampina  
“Gastvrij Rotterdam is voor ons de gelegenheid 
om met 10.000 horecaondernemers in contact 
te komen. Wij hebben de beursbezoekers onder 
andere met ons nieuwe concept Lattiz kennis 
laten maken door bij binnenkomst iedereen een 
gratis kop koffie aan te bieden.”

Herman den Blijker - adviseur van het Schmidt 
Zeevis Restaurant ”Gastvrij Rotterdam is echt 
een leuke horecabeurs, kwalitatief heel hoog, 
goede leveranciers en de bezoekers zijn serieus. 
Het concept zit goed in elkaar, leuke producten, 
enthousiaste mensen en een hoop nieuwe 
dingetjes.”

René Eijsink - Eijsink Afrekensystemen  
“Gastvrij Rotterdam is een warme en veelzij-
dige beurs, waar veel nieuwe concepten en 
ontwikkelingen tentoon worden gespreid. Op 
de beurs komen hardware, software en food 
bij elkaar en dat maakt de beurs anders dan 
andere beurzen. Food en non-food weten 
elkaar hier goed te vinden en te versterken.”

Wim Pulskens - Dr. Oetker “Wij vinden Gastvrij 
Rotterdam een prachtige beurs waar kwaliteit 
voorop staat en het niet meteen gaat om 
kwantiteit. Wij zijn op zoek naar relevante klant-
contacten met wie we in dialoog mogen gaan 
en daar past Gastvrij Rotterdam perfect bij.” 
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