Trends & Innovatie voor Retail
24 Februari 2019
12:30 – 15:00
Beurs van Berlage, Amsterdam

Trends & Innovatie voor retail
Als laatste schakel naar de consument spelen retailers een cruciale rol binnen de keten. Daarom zal na het
succes van vorig jaar op zondag 24 februari 2019 een speciaal programma plaatsvinden voor de retail in
Nederland. In dit drie uur durende programma word je ondergedompeld in de wereld van fine flavour
chocolade. Ontdek nieuwe chocolades uit onder andere West-Afrika, Zuid-Amerika en zelfs Azië. Volg dan de
nieuwste trends en ontwikkelingen binnen zowel de Nederlandse als de buitenlandse fine flavour en single
origin chocolademarkt. Wat verwachten we in Nederland, hoe doen winkels dit in het buitenland en wat
kunnen we daarvan leren? Leer daarna alles over het proeven van chocolade van de enige chocolade
sommelier van Nederland tijdens de chocoladeproeverij en sluit af met een rondleiding over het Chocoa
Chocoladefestival en de Matchmaking area voor een ‘meet the maker’. Gebruik de ‘Chocoa4Business’ app om
ontmoetingen in te plannen met chocolademakers, zodat je inde winkel nog beter hun verhaal kunt vertellen.
Vergeet bij het weggaan de goody bag niet!

ZONDAG 24 FEBRUARI

12:30-13.00

Inloop: koffie, thee & chocolade*

13:00-13.05

Introductie Chocoa - door Jack Steijn, oprichter van Equipoise

13:05-14.10

Trends & Innovaties en kansen voor retail
Chocolademakers, retail en bloggers uit Nederland, in Europa en in de wereld delen
trends en ontwikkelingen; welk onderscheidend vermogen heb je met chocolade?
Wat betekent duurzaamheid en kwaliteit, waarom is het duurder? wat zijn de
trends, lopen we voor of achter?
à Highlights uit USA, Spanje een Nederland.

14:15-14.45

Chocoladeproeverij
Caroline Lubbers, de enige chocolade sommelier van Nederland

14:45-15.00

Rondleiding over het Chocoa Chocolade Festival
Ontdek de highlights van het festival, eindigend bij de matchmaking area, voor
meet ups met chocolademakers uit de hele wereld.

* Programma kan onderhevig zijn aan wijzigingen

www.chocoa.nl
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