
op 23 en 
24 oktober

Van veld tot labo

OPEN 
PRODUCENTEN 

DAG

FLANDERS

FESTIVAL

Culinair Vlaanderen heeft er goesting in. Door Covid-19 bleef 
iedereen op zijn honger zitten, letterlijk en figuurlijk. Nu is het 
tijd voor de hele sector om terug te bijten! 

Ontdek hoe jouw product hier deel van kan uitmaken.

DAAROM ORGANISEREN WE VANUIT VLAANDEREN 

OPEN PRODUCENTEN DAG.



Tijd om 
terug te 
bijten!
Open Producenten Dag zet jouw producten op de kaart

Culinair Vlaanderen heeft er goesting in. Door Covid-19 bleef iedereen op zijn honger zitten, 
letterlijk en figuurlijk. Nu is het tijd voor de hele sector om terug te bijten! 

DAAROM ORGANISEREN WE VANUIT VLAANDEREN EEN GROOT CULINAIR FEEST: HET FLANDERS 
FOOD FESTIVAL, WAAR DE EERSTE EDITIE VAN OPEN PRODUCENTEN DAG DEEL VAN UITMAAKT. 
EN JIJ KUNT HIERIN EEN GROTE ROL SPELEN.

Van 1 oktober tot 7 november 2021 vieren we niet enkel de relance van de horeca. We zetten ook 
de geroemde Vlaamse gastvrijheid, de lokale gastronomie en onze fantastisch lekkere Vlaamse 
producten in de kijker. Zowel restaurants, producenten als steden en gemeenten bieden we een 
uniek forum om hun lekkerste kant te tonen.

Vlaanderen epicentrum van de culinaire wereld
De timing van het event is geen toeval. In oktober strijkt het kruim van de internationale 
gastronomie neer in Vlaanderen. Van 1 t.e.m. 5 oktober is Antwerpen gaststad van de prestigieuze 
‘World’s 50 Best Restaurants Awards’. We grijpen dit evenement aan om de hele culinaire sector 
en haar voedingsproducenten in Vlaanderen op de kaart te zetten.

Open Producenten Dag 2021 is een initiatief van Toerisme Vlaanderen, 
in samenwerking met VLAM, Vlaio en Fevia. 



Geen toprestaurants zonder topproducten
Het Flanders Food Festival heeft ook aandacht voor onze fantastische voedingsproducenten 
en -innovaties. Vlaanderen is immers rijk aan bedrijven en producenten die met passie en vakkennis 
producten van topkwaliteit op het bord weten te toveren. 

Vlaanderen, VLAM, Vlaio en FEVIA presenteren daarom: OPEN PRODUCENTEN DAG 2021, 
op zaterdag 23 en zondag 24 oktober. Een unieke kans om uw product, uw productieproces, innovatie 
of passie te delen met het grote publiek. We roepen hierbij de Vlaamse producenten, telers, boeren, 
streekproducenten, makers en kwekers op om hun deuren open te zetten. 
Zodat iedereen kan kijken, ervaren, voelen én proeven waarvoor u leeft, waar u terecht trots op mag 
zijn. 

Open jij ook de deuren voor jouw vakmanschap?
•  Zet in het najaar de deuren open voor een culinaire beleving of een ontdekkende rondleiding
•  Toon uw productieproces en laat uw smaakvolle producten proeven
•  Deel nieuwigheden en innovaties
•  Leg de link met uw streekproducten en de lokale gastronomie
•  Nodig de bezoekers uit voor een kijkje in uw serre, productiehal, hangar of simpelweg op het veld
•  Of bruist u van andere creatieve ideeën om uw zaak en uw producten te promoten?

Wij zetten jou op de kaart! 

Deelnemende producenten krijgen een prominente plaats binnen de Open Producenten Dag en op het 
communicatie platform flandersfoodfestival.be dat dankzij een sterke campagne in De Morgen, HUMO, 
Het Laatste Nieuws, JOE fm en vele andere media in het najaar in heel Vlaanderen stevig gepromoot zal 
worden. 

Als u deelneemt aan deze eerste exclusieve editie van Open Producenten Dag wordt uw initiatief 
bovendien meegenomen in een speciale bijlage bij De Morgen, waarin we uw zaak letterlijk op de kaart 
zetten. U maakt tevens kans om bezoek te krijgen van een aantal journalisten die uw passie onder de 
loupe nemen in een mooie reportage of om het decor te zijn van de live radio-uitzendingen vanuit uw 
productiehal, labo of serre bij de start van de campagne. 
U kunt rekenen op heel wat visibiliteit, aandacht en een mooi bezoekersaantal tijdens het 
producenten weekend. 

Geïnteresseerd? Via deze link of onderstaande button kan u alle informatie rond uw bezoekers aanbod 
of initiatief uploaden. Naast de doorgedreven mediacampagne, ontvangt u van ons promotionele 
ondersteuning in de vorm van een fysiek en digitaal promotiepakket (afspanningslinten, vlaggen, flyers, 
...) en eenvoudige tips & tricks om een leuke ervaring aan te bieden aan uw bezoekers. 

Open Producenten Dag is een initiatief van Vlaanderen, VLAM, Vlaio en Fevia.

Het Flanders Food Festival is dé manier 
om de culinaire sector en jouw product 
een duw in de rug te geven!

KLIK HIER OM 
DEEL TE NEMEN

https://flandersfoodfestival.be/nl-be/registratie-open-producenten/
https://flandersfoodfestival.be/nl-be/registratie-open-producenten/



