Meat Expo 2015: aantal exposanten groeit met +50%
Laat u verrassen en inspireren
Kortrijk, 10 augustus 2015 – Van zondag 27 tot en met woensdag 30 september verzamelen onze
slagers – zowel ondernemers als medewerkers – in Kortrijk Xpo voor een vierdaags feest van het
slagersambacht. p een toegankelijke en gezellige manier komt u tijdens Meat Expo alles te weten
over uw vertrouwde leveranciers en nieuwe partners, nieuwe producten, nieuwe technieken,
nieuwe trends. Op de affiche van dit bruisende evenement vindt u talrijke wedstrijden, demo’s &
activiteiten. Want kennis en inspiratie opdoen, beleving en fun, genieten van de contacten met uw
collega’s en de gezelligheid: dat staat op Meat Expo centraal.
Het wordt een evenement dat bol staat van de dynamiek, interactie en inspiratie – en dit niet alleen
binnen onze eigen slagerswereld. Doordat Meat Expo gelijktijdig plaatsvindt met Broodway, kijkt u
ineens ook óver de grenzen van uw vak en kunt u ideeën en ervaringen uitwisselen met uw
collega’s uit de bakkerijsector.
In totaal is er bijna 30.000m² (bijna 5 beurshallen) aan inspiratie: een
indrukwekkend aanbod met talrijke nieuwigheden voor de specialisaties van
slagerij-traiteur-bakkerij. U mag zich op 27-28-29-30 september op Meat
Expo aan een boeiende ontdekkingstocht verwachten!
Dirk Dupont, voorzitter van Meat Expo: “Vanuit de bedrijfswereld voor de
voedingssector hoor ik alleen maar positieve geluiden over dé vakbeurs voor
onze slagers. Alle indicaties voor Meat Expo staan op POSITIEF vanwege de
fabrikanten en toeleveranciers. En de slagers zijn er dit jaar al vroeg bij om
hun toegangstickets te bestellen via ons bedrijf ; dit wil zeggen dat er heel
wat belangstelling is. Het word een TOP editie.”

50% meer exposanten = méér nieuwigheden
ontdekken, méér inspiratie, méér informatie
& méér contacten
Op Meat Expo ontdekt u wat er leeft en beweegt in de
wereld van de slagerij-, traiteur- en vleessector. Meat
Expo groeit met 50% en mag u meer dan 175 exposanten
voorstellen (= hall 2-3-4).
Heel wat firma’s zijn trouw elke editie op Meat Expo
aanwezig ; andere mag u na een korte of langere
afwezigheid terug op uw vakbeurs verwachten. En er zijn
ook heel wat bedrijven die u voor de allereerste keer op
Meat Expo zal ontdekken. Ze presenteren u de nieuwste
trends, producten en concepten van vandaag én van
morgen. Dit geeft een uniek aanbod van alles wat u voor
uw onderneming nodig heeft. Neem alvast een kijkje op
de exposantenlijst op www.meatexpo.be

Vaktechnische demo’s door collega’s
Uw collega’s tonen u graag hun creaties en technieken, met één doel: hun passie met u delen en
ideeën aanreiken. Geen grote demo’s die u vanuit de verte ziet, maar kleinschalige workshops
waar u van dichtbij alles volgt, en die uitnodigen tot interactie.
Laat hen uw creativiteit prikkelen! Als bezoeker van Meat Expo kunt u deze demo’s in hall 4
gewoon gratis bijwonen. Programma: www.meatexpo.be

Street of Inspiration = praktische info
U ontdekt er sterke voorbeelden van visuele communicatie, foodfotografie, korte reportages van
collega’s die u hun strategie en tips meegeven, enz…
En u kunt er terecht voor een gratis consult met persoonlijke tips voor de uitbating van uw
onderneming. Elke dag zijn er specialisten aanwezig aan wie u uw persoonlijke vragen kunt
voorleggen over personeel, sociale media, marketing, e-commerce, enz...
Wenst u hen vooraf een vraag stellen? Dan kunt u deze sturen naar meatexpo@kortrijkxpo.com
met als onderwerp ‘mijn vraag aan Meat Expo. En misschien hoort u het antwoord wel tijdens één
van de korte interviews. Programma: www.meatexpo.be

Verder op het programma:
► Volg de jurering van de Eurobeef Vakwedstrijden en Junior-Cup
LIVE op de beursvloer!
Het vakmanschap van de slagers komt uitgebreid aan bod op de
e
Eurobeef Vakwedstrijden. Deze wedstrijd wordt al voor de 8 keer
georganiseerd tijdens Meat Expo. Zowel gevestigde slagers als
leerlingen kunnen meedingen naar de felbegeerde trofeeën: de Gouden,
Zilveren en Bronzen Eurobeef ; de Gouden Poem en de Junior Cup.
En niet alleen de laureaten komen als winnaar uit deze wedstrijd: alle
deelnemers ontvangen een diploma voor elk bekroond product, waarmee
ze in hun zaak hun vakmanschap duidelijk in de kijker kunnen zetten.
Bovendien ontvangen ze het juryverslag, wat toelaat om de producten
verder te perfectioneren.
Volg de jurering nu voor het eerst live op de beursvloer op zondag!
Jurering: zondag 27/9 (hall 4)
Expositie: doorlopend
Prijsuitreiking: dinsdag 29/9 om 18.00u (Kortrijk Xpo Meeting Center)
► Wie wordt de Beste Slager van België?
De Meesterschapswedstrijd staat onder het toezicht van de heer Willy
Borsus – Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en
Maatschappelijke Integratie – en bekroont de vijf beste Belgische
slagers. De titel van Beste Slager van België is bijzonder prestigieus, en
brengt heel wat persbelangstelling met zich mee.
Om te kunnen meedingen naar deze titel, dient de kandidaat vier
vleesproducten in te sturen: ambachtelijk gekookte beenham,
ambachtelijke rauwe beenham, salami en Parijse worst (details: zie
inschrijvingsformulier).
Jurering: zondag 27/9 (hall 4)
Expositie: doorlopend
Prijsuitreiking: dinsdag 29/9 om 18.00u (Kortrijk Xpo Meeting Center)
► Gouden Mes
Op maandag 28 september vindt het “Gouden Mes” plaats. Deze
e
e
wedstrijd voor leerlingen van het 2 en 3 jaar leertijd slager-spekslager
uit de middenstandsopleiding wordt onder auspiciën van Syntra
Vlaanderen ingericht door Syntra West lesplaats Kortrijk en het
Provinciaal Verbond der Slagers-Spekslagers West-Vlaanderen. De
leerlingen moeten er doorheen diverse proeven en binnen de gestelde
tijdslimiet hun vakmanschap bewijzen. Spanning en spektakel verzekerd!
Maandag 28/9 (hall 4)

► Bijkomende spreker bevestigd voor het panelgesprek over de toekomst van de
ambachtelijke slagerij: KAREL VAN EETVELT (UNIZO)
Op dinsdag 29 september organiseert de Landsbond een uniek panelgesprek over de toekomst
van de ambachtelijke slagerij. U hoort er de visie van:

-

Hendrik Dierendonck, Slagerij Dierendonck (St-Idesbald) en Atelier Dierendonck
(Nieuwpoort)
Didier Vandekerckhove, Slagerij Didier (Roeselare)
Katrien Vangramberen, Slagerij Vangramberen (Boutersem)
Prof. Hubert Paelinck, KU Leuven
Sofie Bombeeck, Vlam
Karel Van Eetvelt, UNIZO
Ivan Claeys, Landsbond der Beenhouwers
Jean-Luc Pottier, Landsbond der Beenhouwers

Enkele jonge slagersleerlingen van diverse slagerijscholen tonen alvast wat zij voor de toekomst in
petto hebben en ziet u aan het werk tijdens het uitbenen.
Dinsdag 29/9 (hall 4): 14.00-15.30u
► BBQdemo’s door de youngsters
Onder leiding van Belgisch BBQkampioen Erwin Mertens en van
Carine Vos, geven de youngsters van alle Belgische slagerijscholen
een bbq demo.
Als platform voor de sector geeft Meat Expo graag ook een
prominente plaats aan deze slagers van morgen. Alle slagerijscholen
uit het dagonderwijs vaardigen 2 leerlingen af waarbij ze binnen een
bepaald tijdsbestek een opgelegde discipline moeten uitvoeren. Iedere
deelnemer krijgt eenzelfde startpakket en moet volgens eigen
creativiteit een unieke bbq schotel presenteren.
Woensdag 30/9 (hall 4)
► Officiële opening van Meat Expo door Minister-president Geert Bourgeois
Minister-president Geert Bourgeois zal Meat Expo 2015 officieel openen. Zijn aanwezigheid
betekent een sterk signaal voor onze volledige sector, en een opsteker voor onze slagers.
Zondag 27/9 om 14.00u (Rambla)
► Bezoek ook de bakkersbeurs Broodway!
Als bezoeker van Meat Expo, heeft u ook gratis toegang tot Broodway – de
vakbeurs voor uw collega’s uit de bakkerijsector. Zo kunt u óver de grenzen van
uw vak kijken, er inspiratie halen, en ideeën en ervaringen uitwisselen.
Elke dag (hall 1 en 6)

Niet te missen
Meat Expo 2015: 27-28-29-30 september 2015 in Kortrijk Xpo
zondag 27 september: 10.00-19.00u
maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 september: 13.00-19.00u

Professionals uit de slagerij-, traiteur- en vleessector bezoeken Meat Expo gratis mits
voorregistratie op www.meatexpo.be.
Zonder online registratie betaalt u aan de ingang 10 EUR/persoon.

Info:
Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk - T 056 24 11 11 - meatexpo@kortrijkxpo.com
Volg de laatste nieuwtjes en updates op:
www.meatexpo.be
www.facebook.com/MeatExpo

