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U houdt constant voeling met de
actuele trends die in foodservice

spelen

U beschikt over alle slimme
marktinformatie waarmee u uw

concurrenten steeds een stap
voor blijft

U krijgt heel wat succesvolle
praktijkvoorbeelden uit de markt

die u inspireren

U krijgt de inzichten waarmee u
veel makkelijker beslissingen

neemt die snel opbrengen

U ontmoet tijdens bijeenkomsten
en events alle belangrijke

beslissers in foodservice, wat u
sowieso nieuwe klanten oplevert

Op de momenten dat u
belangrijke keuzes maakt voor
uw bedrijf, beperkt u het risico

enorm

U kent alle meest actuele
marktontwikkelingen en kansen
in foodservice, u hoeft er alleen

nog op in te spelen

U krijgt inzicht in de
groeisegmenten van de markt
waar geld te verdienen valt en
vooral ook in de kanalen waar
geen geld meer te verdienen is

U hebt toegang tot een netwerk
van kennis en kennissen, op het

moment dat u iemand nodig hebt,
bespaart u dat veel tijd en geld

WAAROM BEDRIJVEN IN FOODSERVICE IN BELGIË 
LID ZIJN VAN HET KENNISNETWERK VAN FOODSERVICE ALLIANCE
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FOODSERVICE BAROMETER
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NATIONAAL FOODSERVICE CONGRES
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EVENTS & INSIGHTS



FOODSERVICE CHANNEL SAFARIS

Deepdive sessies met alle insights omtrent één kanaal. Telkens in samenwerking met een leading 
foodservice trendsetter!

HORECA BRUSSEL

donderdag 11 oktober 2018

BRUSSELS AIRPORT

donderdag 8 november 2018

* EXCLUSIEF VOOR LEDEN

PETROLSHOP EVENT 2018 * EXCLUSIEF & GRATIS VOOR LEDEN

Foodservice Alliance organiseert op 28 augustus de grote petrol update! 
Leden van Foodservice Alliance worden gedurende een ontbijtsessie bijgesproken over de meest 
actuele trends en ontwikkelingen in het petrol kanaal van de Belgische foodservice markt. 

Dinsdag 28 augustus 2018

FOODSERVICE MARKET MATCH EVENT

Een op maat gemaakt “business development event” waar innovatieve toeleveranciers in de Belgische 
foodservicemarkt op een e�ciënte manier in contact worden gebracht met senior aankopers van 
betekenisvolle formules en ketengeorganiseerde bedrijven in de horeca, catering en conveniencemarkt. 

Donderdag 20 september 2018 

* LEDEN GENIETEN EEN FIKSE KORTING

NATIONAAL FOODSERVICE CONGRES 2018

Het Nationaal Foodservice Congres vindt dit jaar voor de 10e keer plaats. Deze editie wordt dan ook uniek! 
Ook zullen er awards worden uitgereikt voor bedrijven in foodservice die de afgelopen jaren een unieke 
impact hebben gerealiseerd op de ontwikkeling van de Belgische foodservicemarkt.

woensdag 21 november 2018 

* GRATIS VOOR LEDEN

TOP
EVENT

TOP
EVENT

EVENTS 2018

NATIONAAL CATERING EVENT GRATIS VOOR LEDEN

Foodservice Alliance onderzocht de mening van 12.000 werknemers over eten en drinken op het werk.
Op donderdag 4 oktober wordt er verregaand inzicht verschaft in koop-, eet- en drinkgedrag rond het 
lunchmoment. Daarnaast wordt gefocust op eten en drinken dat geconsumeerd wordt gedurende 
de volledige werkdag.  

Donderdag 4 oktober 2018 

Publicatie van het meest invloedrijke naslagwerk over de strategische koers 

van bedrijven die actief zijn in foodservice in België

September 2018

JAARMONITOR FOODSERVICE STRATEGY INSIGHTS 2018

Volg de ontwikkeling van de Belgische foodservicemarkt op de voet en ontvang

na afloop van ieder kwartaal een update! Publicatie van de meest actuele kanaaltrends 

in foodservice in België

 - Report Quarter 2 van 2018: maandag 23 juli 2018

 - Report Quarter 3 van 2018: maandag 22 oktober 2018

KWARTAALUPDATE FOODSERVICE BAROMETER

Volg de ontwikkeling van de Belgische petrolshopmarkt op de voet en ontvang na afloop 

van ieder kwartaal een update! Publicatie van de meest actuele shoppertrends in de 

Belgische petrolshopmarkt.

 - Report Quarter 2 van 2018: vrijdag 27 juli 2018

 - Report Quarter 3 van 2018: vrijdag 26 oktober 2018

KWARTAALUPDATE PETROLSHOP MONITOR

Publicatie van detailrapporten over de 28 meest geconsumeerde F&B products in 

foodservice in België. 

PRODUCT PRESTATIE SCANS

nationale
monitor
catering
belgie 2018

Publicatie van een uniek rapport over de Belgische cateringmarkt., 
gebaseerd op onderzoek van zowel shoppers in catering als facilitaire 
managers. Ontdek vandaag wat de toekomst van catering zal brengen! 
Gecombineerd met een opleidingsevent en workshop voor bedrijven die 
vooraf intekenen op dit rapport.

Juni 2018

* EXCLUSIEF & GRATIS VOOR LEDEN

* EXCLUSIEF & GRATIS VOOR LEDEN

* EXCLUSIEF & GRATIS VOOR LEDEN

* LEDEN GENIETEN EEN FIKSE KORTING

* EXCLUSIEF & GRATIS VOOR LEDEN

REPORTS 2018


