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De vakbeurs easyFairs® PPT FOOD en

easyFairs EMPACK Zwolle is niet alleen een 

ontmoetingsplek voor de gehele voedings- 

en verpakkingsindustrie, maar ook de plek 

om de allernieuwste innovaties met betrekking

tot voeding en verpakking te introduceren.

Ruim honderdvijftig bedrijven presenteren 

zich gedurende de twee beursdagen in de

Zwolse IJsselhallen. easyFairs® verwacht onder

meer de kernprofessionals op het gebied van

processing, verpakking, logistiek, kwaliteits-

zorg, operations en automatisering. 

Economische groei

Ieder jaar organiseert het internationale 

easyFairs® de vakbeurs PPT FOOD/IMEFA en

EMPACK in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Dit jaar is het de eerste keer dat deze vakbeurs

ook in Zwolle wordt georganiseerd. 

“In april 2008 vindt de easyFairs® PPT

FOOD/IMEFA en EMPACK nog steeds in 

Den Bosch plaats,” licht Pascal Meurs, sales 

executive van easyFairs® België toe. “Met name

het zuiden en het midden van Nederland worden

hierdoor bediend. Noord-Nederland laat echter

een sterke economische groei zien, vandaar 

dat we dezelfde vakbeurs nu kleinschaliger

organiseren in Zwolle. We richten ons niet

alleen op de noordelijke regio, maar ook op 

de grensstreek.” Audrey van Sloten, sales 

executive easyFairs® Nederland vult aan: 

“Op 14 en 15 november is de gehele industrie

vertegenwoordigd in de IJsselhallen. 

In één hal staan uitsluitend ondernemingen 

op het gebied van voeding en verpakking bij

elkaar. Erg overzichtelijk en compact. 

Elk segment is vertegenwoordigd, van kwaliteits-

en hygiënebewaking tot productiemachines,

klimaatbeheersing en traceabilitysystemen. 

We maken het de professionele bezoeker zo

gemakkelijk mogelijk.” 

Bedrijven als Testo, Cyklop Nederland, Panhuijsen

Kunststofverpakkingen, Domino Amjet, De

Koningh Coding & Packaging, Actemium en

Bosgraaf FOOD & Hygiëne Techniek presenteren

zich tijdens de easyFairs® PPT FOODen easyFairs

EMPACK Zwolle. “EasyFairs® PPT FOOD is vooral

interessant voor beslissers in de Nederlandse

voedings- en drankenindustrie,” vertelt Van

Sloten. “Dat we tegelijkertijd de succesvolle

verpakkingsbeurs easyFairs® EMPACK Zwolle

organiseren, draagt eraan bij dat we nog meer

kwalitatieve bezoekers aantrekken. Op de

beursvloer worden concrete totaaloplossingen

geboden voor allerlei praktische vraagstukken.”

Volgens Meurs ligt de meerwaarde in het 

feit dat de bezoeker het volledige industriële

aanbod bij elkaar treft. “Het volledige proces

van voedselbereiding en -bewerking tot het

verpakken, labelen, printen, sealen en stapelen

is vertegenwoordigd. Bezoekers krijgen de hele

markt op één locatie in beeld en kunnen ter

plekke de aangeboden mogelijkheden tegen

elkaar afwegen, met als voornaamste doel:

direct zakendoen.” 

Vakbeurs zonder toeters en bellen

In de regel vragen vakbeurzen veel tijd en 

energie van de exposant. De hoge kosten die

met een beursdeelname gepaard gaan, 

weerhouden veel organisaties ervan om zich 

te presenteren. Een reusachtige stand met

ludieke aankleding, spraakmakende optredens

en waardevolle weggevertjes is niet voor 

iedereen weggelegd. Dit betekent dat 

talrijke - vaak kleinere - ondernemingen een

beursdeelname niet op het prioriteitenlijstje

hebben staan, terwijl ze soms wel een toonaan-

gevende positie innemen in de markt. 

Op 14 en 15 november vinden voor de allereerste keer in de IJsselhallen in Zwolle de 

easyFairs Process, Pack & Track (PPT) FOOD Zwolle en easyFairs EMPACK Zwolle plaats. 

Deze vakbeurs is hét platform voor alle professionals uit de voedingsmiddelen- en

verpakkingsindustrie. Een compacte en overzichtelijke beurs die gericht is op het hart 

van de markt. Iedereen die ook maar iets betekent in de voedselverwerkende, -

producerende en verpakkingsindustrie reist medio november af naar deze vakbeurs 

van easyFairs®. Als bezoeker of exposant. 
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doen, is aanwezig zijn zodat ze zich puur kunnen

focussen op het zakelijke aspect.” 

Gratis toegang 

Net als bij de overige specialistische vakbeurzen

van easyFairs® is ook de toegang voor de 

easyFairs® PPT FOOD en easyFairs® EMPACK in

Zwolle gratis. “De afgelopen jaren hebben we

een kwalitatieve database ontwikkeld, waar-

door we in staat zijn om de vakmensen in de

industrie op naam uit te nodigen,” zegt Meurs.

“Exposanten kunnen dan ook rekenen op 

kwalitatieve bezoekers. Bij registratie 

vragen we de bezoeker om enkele gegevens 

te verstrekken. We willen graag weten in 

welke sector hij of zij werkzaam is en op 

welk vakgebied. Op deze manier kunnen we

precies in kaart brengen wie uiteindelijk de

beurs heeft bezocht. Professionals kunnen 

zich nu al online registreren. 

Het toegangsbewijs is digitaal te printen en op

beide dagen geldig. Een snelle scan bij de

entree zorgt ervoor dat de bezoeker vlug naar

binnen kan.” 

Naast de presentatie van ondernemingen uit de

voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie

worden er tijdens de vakbeurs enkele lezingen

verzorgd. “Onderwerpen die voor een breed

publiek aantrekkelijk zijn, worden centraal

belicht tijdens een onafhankelijke learnShop,”

vertelt Van Sloten. “ De lezingen worden gege-

ven door experts uit de branche, maar ook

exposanten hebben hier de mogelijkheid om

hun innovatie breed onder de aandacht te

brengen.” De vakbeurs easyFairs® PPT FOOD en

easyFairs EMPACK Zwolle is dagelijks geopend

van 10.00 uur tot 17.00 uur. Meer informatie

voor bezoek of deelname is terug te vinden op

www.easyfairs.com. 

Audrey van Sloten (PPT FOOD)

+31 (0)162 408 998

audrey.vansloten@easy-

fairs.com

Pascal Meurs (EMPACK)

+32 (0)3 280 53 09

pascal.meurs@easyfairs.com

De beursconcepten van het internationaal 

opererende easyFairs® bieden voor de 

industriële sector een uitkomst. 

Tijdens gespecialiseerde vakbeurzen brengt de

Belgische beursorganisator easyFairs® de industrie

bij elkaar. Met vestigingen in Nederland, 

Denemarken, België, Frankrijk, Spanje, 

Noorwegen, Latijns-Amerika, Duitsland, 

Engeland en Zweden zorgt easyFairs® ervoor

dat de kern van de markt op het gebied van

verpakking, voeding, industriële processen,

bouwtechnologie, transport & logistiek, 

elektriciteit, franchise, ICT en retail met regel-

maat samenkomt. No-nonsensebeurzen waar

kwaliteit vooropstaat. Van Sloten: 

“Wij geloven in de efficiëntie van vakbeurzen.

Voor exposanten en bezoekers. De beurzen van

easyFairs® duren altijd twee dagen en zijn 

compact, tijds- en kostenefficiënt. Wij maken

het exposanten en bezoekers gemakkelijk om

zaken te doen in een gerichte en professionele

omgeving. We bieden een totaalconcept waar

de volledige markt vertegenwoordigd is. 

Als easyFairs® richten we ons puur op de

inhoud en de standuitstraling is daarom 

uniform. Het zakelijke karakter prevaleert en

alle exposanten hebben dan ook dezelfde

stand. De standgrootte kan wel variëren, maar 

iedereen staat netjes naast elkaar en er is geen

hoogbouw. De inhoudelijke facetten hebben

altijd de overhand. We nemen exposanten

zoveel mogelijk werk uit handen. De stand

staat helemaal klaar, inclusief elektriciteit en

meubilair. En dat alles voor een erg schappelijke

prijs. Het enige dat de exposanten moeten
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