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More Horeca 
Success

BBB Maastricht levert een belangrijke 
bijdrage aan het succes van de horeca-
professional en onderscheidt zich 
door het intieme karakter, de met zorg 
aangeklede beursvloer en het kwalitatief 
hoogwaardige programma.

BBB Maastricht heeft in 2021 een zeer succesvolle 
editie neergezet tijdens een coronaperiode, waar 
personeelstekort het onderwerp van de dag was. 
Ruim 300 exposanten en 11.000 bezoekers hebben 
elkaar weer ontmoet én goede zaken met elkaar 
gedaan. 

dagelijks demonstraties, proeverijen, 

wedstrijden en workshops voor alle 

horecasegmenten

300+
 

exposanten 

Gemiddelde 
score 
exposanten

7,9
11.000

bezoekers

83% van exposanten 
heeft in 2021 haar 
doelstellingen 
voor de BBB behaald
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Beste Horeca
beurs van de 
Euregio

IK BEN NIET ALLEEN 
GEÏNSPIREERD GERAAKT, 

MAAR HEB OOK DE JUISTE 
HORECAPROFESSIONALS 

ONTMOET MET WIE IK 
GOED HEB KUNNEN 

NETWERKEN. EN DAT IN 
EEN MOOIE SETTING VOL 

VEEL BELEVING.
Bezoeker BBB 2021

deelnemen aan  
BBB Maastricht 2022?
Wij helpen jou graag bij het realiseren van jouw 
beursdoelstellingen en geven advies op maat.

Gemiddelde 
score 
bezoekers

8,1

SINDS 
1954

67E 
EDITIE



BBB team
SILVIE SLACHTER
Beursmanager
+31 (0)6 12993559
silvie.slachter@mecc.nl

BART KORPERSHOEK
Sales Manager
+31 (0)6 51505742
bart.korpershoek@mecc.nl

DENNIE JANSSEN
Sales Manager
+31 (0)6 10859794
dennie.janssen@mecc.nl
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In oktober 2022 presenteert BBB Maastricht o.a.:
• Kook Battles met Jong Culinaire talent, Best 

Burger Benelux en de nieuwe 100% plantbased 
Greenchef Battle

• Horeca Inspiratie Trofee (HIT)
• Samenwerking horeca Nederland en België als 

belangrijke USP
• Het compleet nieuwe Vegan Plein
• Het Limburgplein vol streekproducten
• De sfeervolle pubstreet
• Speciale aandacht voor barista’s en bartenders

deelnemen aan  
BBB Maastricht 2022?
Wij helpen jou graag bij het realiseren van jouw 
beursdoelstellingen en geven advies op maat.

Programma



FOLIE CULINAIRE ZORGT 
VOOR KWALITATIEVE 
EN KWANTITATIEVE 

ONTMOETINGEN MET 
TOP CHEFS!

GODFRIED VAN DER LUGT
Gault&Millau Nederland directeur

FOLIE CULINAIRE IS HET 
EXCLUSIEVE ONDERDEEL 
VAN HORECAVAKBEURS 
BBB MAASTRICHT

Folie Culinaire biedt een compleet overzicht 
aan nieuwe en bijzondere ingrediënten, 
producten, diensten, prachtige wijnen en 
champagnes, innovaties, trends en andere 
ontwikkelingen voor het hogere en exclusieve 
gastronomische segment.
Naast een mooie beursvloer vind je hier 
drie dagen lang culinaire inspiratie met 
masterclasses en product presentaties voor  
en door (inter)nationale sterrenchefs. 
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Naast mooie producten tref je op Folie Culinaire o.a.:

MASTERCLASSES CULINAIRE SAISONNIER 

Tijdens Folie Culinaire presenteren wij in samenwerking 

met vakblad Culinaire Saisonnier elk jaar weer een 

indrukwekkende line-up van internationale top-chefs. 

  

FOLIE CULINAIRE WINETASTING 
In de Winetasting area verzorgt Lars Daniëls Magister 

Vini en redacteur van wijnmagazine Perswijn, iedere 

dag een aantal presentaties en proeverijen.

GAULT&MILLAU CHEFS TABLE
Een restaurant met open keuken waar Limburgse 

chefs de sterren van de hemel koken met producten 

van de aanwezige exposanten. Uiteraard door een 

gerenommeerd sommelier gecombineerd met de 

mooiste bijpassende wijnen.

JRE BLACK BOX 
Een uniek concept waarbij JRE chefs in een intieme 

ruimte koken voor een select aantal gasten en 

waar zintuigen geprikkeld worden door middel van 

stemgeluid, muziek en lichteffecten. Wie de chef is, 

is geheim, alleen het silhouet is zichtbaar. Een soort 

‘blind audition’ van jonge internationale chefs die jou 

gastronomisch verrassen en inspireren.

deelnemen aan  
BBB Maastricht 2022?
Wij helpen jou graag bij het realiseren van jouw 
beursdoelstellingen en geven advies op maat.

MECC MAASTRICHT 10-11-12 OkT ’22

MAANDAG EN DINSDAG VAN 11-18 UUR  |  
WOENSDAG VAN 11-17 UUR


