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От начало си през 1982г., изложението TAVOLA се разрасна от
регионален търговски панаир за кетъринг до водещо 
изложение за качествена храна, посещавано от повече от 17 
000 професионалисти в областта на търговията на дребно с 
храни, специализирани магазини и компании за кетъринг от 
Западна Европа. На всеки две години почти 400 строго 
подбрани изложители - водещи фирми на пазара, показват 
своите висококачествени хранителни продукти на TAVOLA. 

ТAVOLA предоставя уникална платформа за създаване на 
идеи и бизнес, контактува с цялата изключителна гама от 
продукти, благодарение на своя ясен акцент върху 
специализацията, силно професионалния характер на 
панаира и големия интерес към новите продукти, които се 
демонстрират на организирания конкурс Golden Tavola.
ТAVOLA, безспорно водещо събитие в сектора на качествената 
храна, на което търсенето и предлагането си дават среща в 
една професионална и гостоприемна атмосфера.



Изложителите представят 
уникална селекция от качествени 
храни и пресни продукти. 

Изложителите са производители и дистрибутори от 
следните браншове:

- алкохолни и безалкохолни напитки, чай и кафе
- биологични и органични храни
- захарни изделия, хляб и сладкиши
- млечни продукти
- деликатеси, специалитети и суха храна
- риба и миди
- замразени хранителни продукти
- месо, консервирано месо, дивеч и домашни птици
- картофени продукти, плодове и зеленчуци
- готови ястия и продукти за хранене
- регионални продукти и етническа храна
- вегетариански продукти

На TAVOLA 2012, 390 изложители от 12 различни 
страни, демонстрираха  прецизно подбрани 
продукти. 

96,4% от посетителите считат, че обхватът на 
изложителите и продуктите е добър и 
интересен.



 

 

Продуктови групи според проявения интерес: 

- Алкохолни и безалкохолни напитки, чай и кафе 15% 
- Биологични и органични храни 14% 
- Захарни изделия, хляб и сладкиши 19% 
- Млечни продукти 22% 
- Деликатеси, специалитети и суха храна 36% 
- Риба и черупчести 16% 
- Замразени хранителни продукти 19% 
- Месо, консервирано месо, дивеч и птиче месо 48% 
- Картофени продукти, плодове и зеленчуци, 16% 
- Готови ястия и хранителни продукти 35% 
- Регионални продукти и етно-храни 20%

 

 
 

- търговията на дребно
- специализирани търговски и кетъринг организации
- дистрибуция (централни организации за изкупуване, хипермаркети, супермаркети) 
- търговия на едро (за търговия и кетъринг), дистрибутори, фирми за внос и износ 
- мини-маркети и търговци на дребно: колбасарници, месарници, мандри, рибни 
магазини, магазини за шоколад, зарзаватчииници и т.н.
- кетърингови фирми и кетърингови услуги

Регистрирани са повече от 17 000 удовлетворени посетители от сектора на:



Конкурсът Golden Tavola награждава най-добрите нови продукти 
на търговското изложение и предоставя на посетителите отлична 
възможност да намерят нови идеи за начин на разполагане на  
щандовете. Не по-малко от 78,1% от посетителите на TAVOLA 
идват, за да открият нови продукти.

За участващите фирми, този конкурс е една уникална възможност 
да получат оценка за своите нови продукти (пуснати на пазара 
между 16 Март 2013 и 16 март 2014 г.), от водещи купувачи и 
специалисти от сектора по време на два състезателни кръга, както 
и да спечелят място в галерията на иновациите.
И голямото предимство на Golden Tavola е, че на победителите се 
гарантира не само допълнително отразяване в пресата, но също 
така и огромен интерес от страна на много посетители на 
изложението.



Практическа информация Неделя 16 март, понеделник 17 март и вторник 18 март, 2014 г. 
От 10.00 до 19:00 ч., във вторник до 18:00ч.

 

 Annelies Detavernier & Inge Hoste
Account Managers:  Gil Decuyper & Isabel Gysels

 Patricia Huygelier 

Организация
Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk / Courtrai (Belgium / Belgien) 
Phone/Tel +32 (0) 56 24 11 11
Fax +32 (0) 56 25 77 31
E-mail: tavola@kortrijkxpo.com
Web: www.tavola-xpo.be

Събитие 
Kortrijk Xpo предлага чудесна инфраструктура, отговаряща на  имиджа на TAVOLA . 
Сградите са разположени в непосредствена близост до магистрала E17 Антверпен-Гент-Kортрейк-Лил (Франция). До гр. Корт-
рейк се стига лесно и той се намира само на 45 минути от Брюксел, на 1 час от Антверпен, и 2,5 ч. от Амстердам  и Париж.

Правила и условия за участие в изложението ТAVOLA:
- Наем на щанд: 104 EUR / m² 
- Фиксирана такса за участие: 540 EUR 
- Добавка за щанд с множество отворени страни /щанд на ъгъл - 200 EUR, заглавен щанд - 300 EUR, остров-щанд - 500 EUR и за 
щанд с повече от едно ниво 
- Ограничен брой мини щандове за производители занаятчии: възможна е такса само от 1,090.00 EUR за участие, при спазване 
на определени условия.
- С помощта на нашата брошура, можете да поръчате желаната позиция, конструкция, дизайн, декорации и услуги на щанда 
- Има на разположение ограничен брой спонсорски пакети. 
Цените не включват ДДС. 
Таксата за участие не включва лични разноски като транспорт, настаняване и изхранване, които се поемат самосто-
ятелно от фирмите участници. 

Каним ви да вземете участия и във FOOD BUSINESS MEETINGS 2014 - двустранни бизнес срещи по време на изложението, за 
да усилите ефекта от своето присъствие.
Детайли: Моля, вижте приложена от националния съорганизатор Покана за участие във FOOD BUSINESS MEETING, и информация 
на http://www.b2match.eu/foodbusinessmeetings2014/participants/new
Регистрационен формуляр,  ред и условия за участие като изложител: http://www.tavola-xpo.be


