
 
Slotbericht, november 2018 

Equiphotel: succesvolle beurseditie met meer dan 10% 

bezoekersstijging 

De EquipHotel Paris 2018, die plaatsvond van 11 t/m 15 november blikt terug op een levendige en 

dynamische beurseditie die de hotel- en restaurantbranche met het diverse aanbod en de 

dynamische opzet heeft geïnspireerd. Dit grote succes is voor een groot deel te danken aan de 

vooruitziende blik op de hotel- en restaurant sector van Boris Provost, de nieuwe beursdirecteur 

van Equiphotel, die hierbij ondersteund is door topchef en Equiphotel ambassadeur Thierry Marx 

(o.a. chef-kok en Food & Beverage Manager van het Mandarin Oriental Paris hotel). 

 

De vijfdaagse vakbeurs vormde een bruisend ontmoetingspunt voor Franse en internationale 

hospitality professionals. Deze beurseditie werd gekenmerkt door een bijzondere dynamiek die een 

afspiegeling is van wat er momenteel in de toeristische en horecasector leeft. De beursorganisatie 

constateert dit jaar een bezoekersstijging van meer dan 10%, met in totaal meer dan 110.000 

bezoekers. Gepositioneerd als een multi-specialistische vakbeurs, is EquipHotel de uitdaging 

aangegaan om een vernieuwd evenementenprogramma en een bezoekersparcours met duidelijke 

verbanden tussen de twee verschillende branches, horeca en hotellerie te presenteren. Speciale 

inspiratie ‘Labs’, centraal gelegen in elke beurssector, gaven bezoekers strategische trendinformatie 

om hun toekomstige zakelijke succes te vergroten. Daarnaast openden Parijse hotels, onder het 

motto ‘Tous à l’hôtel’  (‘iedereen naar het hotel’) hun deuren om een kijkje achter de schermen te 

geven aan geïnteresseerde bezoekers. Onder de nieuwe evenementen die deze editie markeerden, 

behoorden tot de hoogtepunten de finale van het concours ‘beste sommelier van Frankrijk’, de 13e 

editie van de ‘Jean Delaveyne’ trofee (kookwedstrijd) en de internationale finale van de ‘les Chefs en 

Or’ kookwedstrijd georganiseerd door Transgourmet, de grootste Franse leverancier van 

foodproducten voor de horecabranche. 

#EH18, een oversized inspirerend laboratorium! 

De EquipHotel is een ‘consumentgerichte’ vakbeurs gekenmerkt door evenementen met energie en 

emotie, gedragen door prestigieuze spelers uit de internationale horecabranche (architecten, 

ontwerpers, decorateurs, horecaondernemers, chef-koks, sommeliers,.), zoals Jean-Philippe Nuel, 

Julie Gauthron, Christophe Gautrand, Benjamin Deshoulières, Marc Hertrich en Nicolas Adnet voor 

het Studio 18 trendforum, Fabrice Knoll voor het Cosy Lazy forum, Elodie Goddard en Didier Knoll 

voor het Wellness Centre, Alnoor & Etendart Studio voor de Signature Area en Sandrine Alouf, 

Thierry Virvaire en Sandrine voor het Casa De Luz restaurant. 

  



 
Over REED EXPOSITIONS - www.reedexpo.fr 

Aanwezig in 20 activiteitensectoren, met 50 toonaangevende beurzen, waaronder Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, 

Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet *, Fiac, Paris Photo ... en 51 websites, Reed Expositions brengt haar klanten de 

contacten, inhoud en netwerken om hun ontwikkeling te versnellen. Meer dan 24.000 bedrijven en 1,43 miljoen Franse en 

buitenlandse kopers zijn klanten van haar evenementen. 

Reed Expositions maakt deel uit van de Reed Exhibitions Group, 's werelds toonaangevende beursorganisator en marktleider. 

Franse markt met meer dan 60 evenementen en 2 dochterondernemingen, Reed Expositions France en Reed Midem. 

* georganiseerd door SAFI, een dochteronderneming van Reed Expositions en Ateliers d'Art de France 

 

 

Noot voor de redactie 

Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse vakbeurzen, Tolstraat 

127, 1074 VJ Amsterdam, tel. 020-4620020, e-mail info@promosalons.nl. Voor meer informatie kunt u contact met ons 

opnemen: Coen Rosdorff en Martha Elsdijk. 

 

Op www.equiphotel.com kunt u terecht voor het downloaden van de laatste persberichten, persdossiers, nieuwsbrieven, 

marktschetsen, foto’s en logo’s.
  

 

In de speciale digital pressroom vindt u persberichten van EquipHotel, samen met een persmap en visuals. 

 

Perscontact in Frankrijk :  

REED EXPOSITIES – Chloe Wijnant / tel. +33147562119 chloe.wijnant@reedexpo.fr 

Persbureau RPCA 

/ Corine Koszczanski E-mail : c.koszczanski@rpca.fr 

/ Laurence Fauchet E-mail : l.fauchet@rpca.fr 

/ Paul Joachim E-mail : p.joachim@rpca.fr 
tel.. +33 42 30 81 00 
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