
Uitnodiging publieksbeurzen

Veggie / Frei von & eat & STYLE
Stuttgart
22 - 24 november 2019

Programma (onder voorbehoud)

Vrijdag 22 november 2019

Heenreis op eigen gelegenheid

Tot 19.30  Check-in hotel

20.00 uur Kickoff diner in Stuttgart

Zaterdag 23 november 2019

09.00 uur   Start beurs + officiële ontvangst door 

 beursorganisatie

13.00 uur  VIP Guided Tour (optioneel)

18.00 uur  Einde beurs

 Terugreis op eigen gelegenheid

Zondag 24 november 2019

10.00 uur Beursbezoek op eigen gelegenheid

18.00 uur Einde beurs

 Terugreis op eigen gelegenheid

Voor wie?
Deze reis is toegankelijk voor ondernemers uit het 

netwerk van Landbouw Attaché Netwerk Duitsland, en alle 

partners van Innovate & Trade, een initiatief van de 

volgende publieke organisaties: Amsterdam inbusiness, 

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport 

Development, Economic Board Utrecht mede namens 

Utrecht Region trade & invest partners, InnovationQuarter, 

Oost NL, Rotterdam Partners, NOM en RVO.nl, samen met 

de ministeries van Buitenlandse Zaken en van 

Economische Zaken en Klimaat.

Er zijn 15 plekken beschikbaar voor ondernemers.

Met gemak naar Veggie / Frei von & eat & STYLE; 
dit regelen wij voor u
• Hotelkamer omgeving Stuttgart: 1-persoons, 1 of 2  

 nachten (naar wens), 22-11 aankomst, 24-11 check-out  

• Kickoff diner 22 november 2019, 20.00 uur in Stuttgart

• Toegangsticket + online beurscatalogus

• Officiële begroeting en toelichting door beursorganisatie

• Deelname VIP Guided Tour

• Advies bij (follow-up) afspraken Duitse contacten

Gaat u mee? Aanmelden kan tot uiterlijk 
15 november 2019
• Deelname fee € 50,- (ex btw) per persoon incl.  

 bovengenoemde diensten. 

• Min/max. aantal deelnemende personen 8/15

• Deelname op basis van geschiktheid. Max. 2 personen  

 per bedrijf. 

• Kosteloze annulering niet mogelijk. Bij verhindering  

 kan collega ter vervanging mee.

Meer informatie en aanmelden
Oost NL, Jochem Wolthuis, 06 - 16 29 03 95, 

jochem.wolthuis@oostnl.nl

Bezoek samen met andere ondernemers “Leitmesse für Genuss und Gesundheit” in Stuttgart in het weekend van 
23 en 24 november. Onder ‘Stuttgarter Herbstmesse’ (www.messe-stuttgart.de/pages/messeherbst) vinden 10 
publieksbeurzen onder 1 dak plaats. Onze focus is gericht op “Veggie / Frei von” en “eat & STYLE”. Ontdek hier de 
nieuwste foodtrends in Duitsland en ontmoet de Duitse consument.



Organisatie
De reis wordt georganiseerd en begeleid door 

Agrofoodmakelaar Duitsland Oost NL, Jochem Wolthuis, in 

het kader van GO4EXPORT, een stimuleringsprogramma 

voor export, ondersteund door de provincie Overijssel en 

Gelderland en uitgevoerd door de samenwerkende 

partners VNO-NCW Midden, Trade Office Zwolle, Oost NL, 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Health Valley, 

Kiemt, Verenigde Maakindustrie.

 >   Jochem Wolthuis 

Agrofoodmakelaar Duitsland 

namens Oost NL 

jochem.wolthuis@oostnl.nl  

+31 6 16 29 03 95

Toelichting kosten 
Wij willen u als ondernemer stimuleren om deze 

publieksbeurzen te bezoeken. Daarom bieden wij u dit 

gehele pakket aan tegen een sterk gereduceerd tarief van 

€ 50 per deelnemer, excl. BTW. Daar wij de reserveringen 

op voorhand moeten maken, is kosteloos annuleren helaas 

niet mogelijk en zijn we bij annulering genoodzaakt om de 

eigen bijdrage van € 50 in rekening te brengen. 

Meer info over de beurzen 
Veggie & Frei von - 180 standhouders / 30.000 bezoekers

www.messe-stuttgart.de/veggie/besucher/die-messe

eat & STYLE - Grootste foodfestival in Duitsland

www.eat-and-style.de/stuttgart

GO4EXPORT is een stimuleringsprogramma voor export, ondersteund door de provincie Overijssel en Gelderland en uitgevoerd 

door 15 samenwerkende partners. 


