Streekplein BioBeurs op 20 en 21 januari 2016
Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de negende editie van het Streekplein.
Ook in 2016 organiseren we het Streekplein op de Biobeurs in Zwolle op 20 en 21 januari!
We hebben er weer zin in.
Je krijgt volop de ruimte om je producten en je bedrijf te tonen in de gezellige setting van
het drukstbezochte plein van de beurs. Doordat we gericht inkopers uitnodigen en hen op
praktijktoer meenemen naar het Streekplein , vinden en binden we afnemers. Met
organisatoren Van Eigen Erf en haar partners netwerk Biologische InfoCentra (BIC), SPN en
Land&Co maken we samen met jullie een succesvolle beurs!
Streekplein
Het Streekplein is opgebouwd als een aantrekkelijke en gezellige biologische boerenmarkt.
Standhouders presenteren hun bedrijf en (uitsluitend biologische*) producten in mooi
verlichte marktkramen van 2 x 1 m. Bezoekers kunnen op ons middenterras aan een grote
Boergondische tafel zitten. De afmetingen van het Streekplein zijn 14 bij 19 meter.
* tenzij er speciale uitzonderingen met ons afgesproken zijn, bijvoorbeeld voor producten
die je niet kan certificeren zoals vis.
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Wil je meedoen?
Wil je deelnemen aan het Streekplein met een stand? Lees dan onderstaande informatie
even goed door en geef aan ons door:
1. Wij willen een hele / halve stand / delen met meerdere ondernemers
2. Naam, adres, mail & telefoon bedrijf en namen personen in de stand
Mail het aan Linde van de Graaf (medewerker Van Eigen Erf): streekplein@vaneigenerf.nl
Doelgroep en bezoekersaantallen
Het Streekplein werd de afgelopen jaren tussen de 15 en 20 standhouders bemand. Wij gaan
ons, door gerichte uitnodigingen en praktijktoers, extra inspannen om afnemers naar het
Streekplein te trekken. De pers besteedt altijd ruime aandacht aan het Streekplein, inclusief
de streekproducenten-standhouders en de behandelde thema’s in de workshops en
praktijktoers. Dit betreft zowel de vakpers (Ekoland, Boerderij, Nieuwe Oogst, Food
Hospitality e.a.) als de publiekspers (in voorgaande jaren: Trouw). Ook de standhouders
waren de voorgaande jaren tevreden over het Streekplein, deden er goede zaken en zien
voldoende commercieel belang om ook in de toekomst deel te nemen.
Barend Mul van Sonneclaer: ‘dankzij het Streekplein, lever ik nu ijs aan de Hanos’.
Kijk hier voor een foto impressie van afgelopen jaren:
link

Marktkramen en afmetingen van de stand
De stands zijn marktkramen met een witte luifel en een wit afgerokt blad. Afmeting van de
kraam is 200 bij 100 cm voor het blad. De hoogte van het blad is 72 cm. De nokhoogte van
de luifel is 250 cm. De doorloophoogte onder de luifel is 205 cm. De luifel is 250 cm breed.
Wij zorgen voor 1 stoel per kraam. Elke kraam krijgt bovendien verlichting en sommige
kramen krijgen een vlag of poster van de organisaties aan de bovenkant van de kraam.
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KOSTEN
Voor de snelle beslissers – voor 1 oktober 2015 - hebben we vroegboek-korting:
€ 205,- ex btw per 1 m2 (halve kaam) of € 410 ex btw per 2 m2 (hele kraam), inclusief
verlichting, stoel, elektriciteit en een gezellig en drukbezocht plein. Je hebt volop
mogelijkheden om je bedrijf te presenteren en afnemers te ontmoeten die wij gericht
uitnodigen. Na 1 oktober 2015 zijn de kosten respectievelijk € 230, - en € 460, -.

LET OP: Iedereen moet zelf parkeergeld betalen (8 euro per dag). Dit gaat buiten de BioBeurs en ons om en is geregeld door de gemeente.
TIP: vind je de stand toch nog te kostbaar voor je bedrijf, beman dan samen met collega’s
1 stand!
Proeverij
Het is toegestaan kleine stukjes product te laten proeven. Dit moet van te voren gemeld
worden. Het is nadrukkelijk NIET de bedoeling dat je producten verkoopt die concurreren
met de catering van de IJsselhallen. Broodjes kaas of drankjes verkopen is dus niet
toegestaan.
Plaats en data
De Biobeurs 2016 vindt plaats in de IJsselhallen te Zwolle op:
20 en 21 januari 2016
Namens de Streekplein organisatie,
Iris van de Graaf, Van Eigen Erf: 077 4673577 of 06-53788098, iris@vaneigenerf.nl
Linde van de Graaf, medewerker Van Eigen Erf: streekplein@vaneigenerf.nl
Maria van Boxtel, BIC / Land & Co: 06-53593188, mvanboxtel@landco.nl
Rene de Bruin, SPN: 06-51286088, rdbruin@streekwijzer.nl
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