
023

vmt   .   4 oktober 2013   .   Nr 21/22 techNologie & techNiek

Specialistische kennis  
op Foodpacking Event

De combinatie van een congres en de aanwezigheid van  
specialistische exposanten zijn kenmerkend voor het nieuwe 
Foodpacking event, een kennisevent over verpakken in de  
voedingsmiddelenindustrie dat op 9 en 10 oktober in  
Jaarbeurs Utrecht plaatsvindt.

Eventthema’s
Naast voedselveiligheid is 
‘ontwerp & design’ een 
belangrijk onderwerp op 
het Foodpacking Event. 
Gerelateerd hieraan komt 
ook het thema gebruiks- 

gemak aan de orde. Andere thema’s van 
het event zijn: de recyclebaarheid en 
duurzaamheid van voedselverpakkingen 
en -materialen; intelligente voedsel- 
verpakkingen en het terugbrengen van 
onnodig voedsel weggooien door efficiën-
te verpakkingsprocessen, -machines en 
goed omsloten verpakkingen. Bezoekers 
kunnen zich gratis registeren voor het 
event, het congres en de lezingen die ze 
willen bezoeken.

• Carina Grijspaardt-Vink •

Foodpacking Event biedt 
volgens de organisatoren 
VNU en NVC (Nederlands 
Verpakkingscentrum) spe-
cialistische kennis, innova-
ties en de laatste trends, 
met als doelgroep de ver-
pakkingsspecialist, het hoger 
management en directie uit de food-
sector. Daarmee onderscheidt Foodpac-
king Event zich van Macropak, de vak-
beurs voor verpakken en verpakkingen 
die VNU Exhibitions elke twee jaar (weer 
in 2014, red.) organiseert. 
“Macropak is een algemene beurs. Bezoe-
kers hebben ons laten weten dat ze óók 
behoefte hebben aan een specialistische 
beurs gericht op voedselverpakking”, ver-
klaart projectmanager bij VNU Marc 
Klumper de start van dit nieuwe event.

Selectie exposanten
De 60 exposanten hebben een selectie-
proces doorlopen alvorens zij tot Food-
packing Event werden toegelaten. “Niet 
iedereen kan als exposant op het Food-
packing Event staan”, zegt Klumper. “We 
hebben hen geselecteerd. Hoe specialis-
tisch en innovatief is het product dat de 
exposant levert? Is het bedrijf van de 
exposant gegroeid of is er een aantoon- 

 
Foodpacking Event
-  Woensdag 9 en donderdag 10 oktober.
-  Jaarbeurs Utrecht, Congreszaal High Five 

(Hal 5).
-  NVC-VNU Foodpacking Congres:  

9 oktober van 10.30 tot 13.30 uur.
www.foodpackingevent.nl

 
bare groeistrategie? Hoe groot is 

hun kennis?”, illustreert hij de gehanteer-
de selectiecriteria.

Congres voedselveilig verpakken
Op de eerste dag vindt ’s morgens het 
NVC-VNU Foodpacking congres plaats. 
Thema is voedselveiligheid. Jaap Seidell, 
hoogleraar Voeding en Gezondheid aan 
de VU in Amsterdam, zal in dat kader de 
lezing ‘Verpakken en Voedselverlies: 
Vrienden of Vijanden?’ houden. Hij 
bespreekt daarin nieuwe wetgeving en de 
gevolgen voor de verpakkingsindustrie.
Andere inleidingen tijdens het congres 
gaan over het certificatieschema FSSC 
22000 en de productie van verpakkingen, 
het gebruik van gerecyclde materialen en 
‘rampverpakkingen’. 
Aansluitend aan het congres starten de 
Foodpack Business Cases, presentaties 
van de exposanten, die ook op 10 oktober 
de hele dag worden gehouden. 


