
 
 

 
 
 
 

Persbericht, december 2017 
 

Nederlandse deelname aan de  
Salon du Fromage et des Produits Laitiers 2018 

 
Van 25 t/m 28 februari 2018 vindt de vakbeurs voor kaas en zuivelproducten ‘Salon du 
Fromage et des Produits Laitiers’ plaats in het beurscomplex Paris Expo Porte de Versailles in 
Parijs. De beurs verhuist naar de ruimere en gerenoveerde hal 7.3 om alle ingeschreven 
exposanten een plaats te kunnen geven. Gedurende vier dagen presenteren 210 exposanten 
hun producten en knowhow en kunnen professionals er terecht voor gepassioneerde 
ontmoetingen en het ontdekken van verrassende kazen en de laatste trends in de sector. 
 
De Salon du Fromage heeft zich ontwikkeld tot hét toonaangevende vakevenement voor de 
zuivelbranche, gewijd aan ambachtelijke kazen. 210 Europese kaasmakers en fabrikanten van 
equipment afkomstig uit 12 landen presenteren er hun producten en traditionele knowhow aan 
kaasspeciaalzaken, restaurants en distributeurs wereldwijd.  
 
“Met meer dan 1.200 kaassoorten staat Frankrijk - evenals Nederland - bekend als hét kaasland! 
Munster, Cantal, Camembert, Brie, Boulette d’Avesnes, Saint-Nectaire… iedere Franse regio kent 
haar eigen specialiteiten. Tijdens de aankomende beurseditie van de Salon du Fromage et des 
Produits Laitiers gaat de aandacht uit naar traditionele productie en de excellentie van Franse en 
Europese kaasmakers”, verklaart beursmanager Céline Glineur.  
 
Met naar verwachting 28% nieuwe deelnemende bedrijven wordt het aanbod van de Salon du 
Fromage nog completer. Diverse exposanten werkzaam op het gebied van winkelinrichting, 
equipment en machines voor retailers en tenslotte natuurlijk kaasmakers en zuivelbereiders zijn 
in 2018 op de vakbeurs aanwezig.  
 

Deelname uit Nederland 
Naast vele kaasmakers en fabrikanten van equipment uit verschillende Franse regio’s, 
waaronder bijvoorbeeld 19 bedrijven uit de Bourgogne-Franche-Comté, verheugt de 
beursorganisatie zich op exposantendeelname uit heel Europa, zoals België, Denemarken, 
Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.  
 
Uit Nederland hebben de volgende bedrijven hun deelname dit jaar opnieuw bevestigd: 

-  Boska, fabrikant van kaasgereedschap en accessoires 
-  Familiebedrijf E.M. Treur & Zn, kaasgroothandel  

 
Tevens verwelkomt de vakbeurs in februari vier nieuwe Nederlandse deelnemers: 

- Intercheese (leverancier van Hollandse en buitenlandse kaas)  
- Kaashandel Remijn (rijping & distributie van Nederlandse kaas) 
- CSK Food Enrichment (culturen voor kaas, yoghurt, boter en vers gefermenteerd)  
- L’Amuse (affinage & distributie van Hollandse en buitenlandse kaas)   

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De Salon du Fromage et des Produits Laitiers verwelkomt u graag van 25 t/m 28 februari in 
paviljoen 7.3 van het beurscomplex Paris Porte de Versailles! 
 

Voor meer beursinformatie en de complete exposantenlijst: www.salon-fromage.com 

 

Informatie in Nederland 
Voor meer informatie en het aanvragen van uw toegangsbadge kunt u terecht op de website 
www.salon-fromage.com of bij de Nederlandse vertegenwoordiging: Promosalons Nederland, 
tel.: 020-4620020 of e-mail: info@promosalons.nl.  
Ook voor het boeken van een stand kunt u contact opnemen met Promosalons.  
Volg de Salon du Fromage ook op twitter: @SalonduFromage - #SalonduFromage 

 
 
 
 

 
Noot voor de redactie 

 
Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Tolstraat 127,  

1074 VJ Amsterdam,  020-4620020,  info@promosalons.nl. Contactpersonen: Coen Rosdorff en  
Marjolein Rienderhoff (pers en bezoekers), Cynthia Kuijper, Jean Butler en Alex Venderbos (exposanten).  

Op de site van de beurs www.salon-fromage.com vindt u in de persrubriek de laatste persberichten. 
 

 

Kerncijfers 
210 exposanten  

28% nieuwe exposanten 

12 landen  
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