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HOE DOEN ZE 

DAT TOCH?

2 dagen leren, proeven & beleven 
     op dé BEURS die je niet mag missen

Hoe doen ze dat toch?
Lactose- en glutenvrij bakken, taart vervoeren, chocolade tempereren? 
Allemaal vragen waarop onze bezoekers graag het antwoord willen weten. 
Tijdens de MjamTaart Cake & Bake Experience 2019 kunnen zij zich laten 
informeren en direct de producten kopen die zij hiervoor nodig hebben!



Datum & Locatie
De MjamTaart Cake & Bake Experience vindt plaats op zaterdag 30 en 
zondag 31 maart 2019 in de Broodfabriek in Rijswijk Zuid-Holland. In 2016 
vond de eerste succesvolle editie plaats in twee kleinere zalen van deze locatie. 
Dit jaar hebben wij de beschikking over de grote zaal. De Broodfabriek is goed 
te bereiken met openbaar vervoer en met de auto via de A12, de A13 en de A4. 
Rondom het complex is voldoende gratis en 
betaalde parkeergelegenheid.

Hoe doen ze dat toch?
De vernieuwde MjamTaart Cake & Bake 
Experience staat geheel in het teken van leren! Uit 
onderzoek onder onze doelgroep blijkt dat onze 
bezoekers graag meer willen leren 
over uiteenlopende onderwerpen op het 
gebied van bakken, taart decoratie, patisserie, 
chocolade en nog veel meer. Zij zien deze beurs 
als dé plek om deze informatie te vergaren. In 
2019 spelen wij in op de wens van onze bezoekers 
door meerdere ‘informatieve’ stands in te richten, 
waar antwoord gegeven wordt op vragen als; ‘hoe 
bak ik glutenvrij’, ‘welke soort fondant of mar-
sepein kan ik het beste gebruiken’, ‘hoe moet ik 
airbrushen’, et cetera.



Gratis demonstratietafel
We stimuleren standhouders om meer informatie te geven, bijvoorbeeld in de 
vorm van demonstraties. Wanneer je een demonstratie geeft aan jouw stand, 
ontvang je een gratis tafel naast jouw stand. De demonstratie wordt 
gepromoot op de website en in het programmaboekje.

Gratis workshopruimte
Wil je een korte en laaggeprijsde workshop geven, dan krijg je gratis ruimte, 
tafels en stoelen. Deze workshops vinden plaats op het workshopplein op de 
beursvloer. Rondom jouw workshopruimte zal een afzetting staan, maar 
geïnteresseerde bezoekers kunnen nog wel even over de schouders van de 
deelnemers meekijken. Deze aanbieding geldt voor workshops van 
maximaal € 12,50 met een duur van maximaal 1 uur voor maximaal 10 
personen. Workshops worden gepromoot op de website en in het programma-
boekje. Voor deze workshops geldt een kick back fee van € 2,50 p.p.

Workshops
Workshopgevers kunnen kiezen om een aparte ruimte te huren voor een 
langer durende en/of hoger geprijsde workshop. Deze workshops vinden 
plaats in een inflate waar ongeveer 35 deelnemers een workshop kunnen vol-
gen. De prijs voor de huur van een inflate voor twee dagen is € 400,- inclusief 
tafels en stoelen voor de 35 deelnemers. De ruimte mag gedeeld worden met 
andere workshopgevers. Het is toegestaan om in deze ruimte een tafel in te 
richten met producten om na een demonstratie of workshop te verkopen. Een 
stroompunt moet worden aangevraagd. Voor deze workshops geldt een 
kick back fee van € 5,00 p.p.



Iedereen een A-locatie!
Door de vernieuwde opzet van de beurs in deze zaal heeft iedere standhouder 
een A-locatie! Alle activiteiten; de Holland Sugar Art Show wedstrijd, 
workshops en demonstraties vinden plaats in het midden van de zaal. In de 
ruimte daaromheen worden alle standhouders geplaatst. Alle standhouders 
staan in het zicht van de bezoeker en hebben achter de stand alle ruimte om 
voorraad te plaatsen. Er staan dus geen andere stands achter jouw stand. 

Tijdens de MjamTaart Cake & Bake Experience kan je kiezen voor een 
marktkraam (3 x 1 meter) of voor de huur van lege standruimte (vanaf 6 m2). 
De marktkraam is inclusief verlichting, twee stoelen en een stroompunt.

Marktkraam 3 x 1 meter inclusief verlichting, 
twee stoelen en stroompunt       € 370,- 
Extra marktkraam        € 150,-
Extra tafel 120 x 80 x 76 cm      € 75,-*
Extra stoel         € 5,- 
Extra stroompunt 16 ampère      € 75,-
Extra stroompunt 32 ampère      € 150,-
Lege standruimte vanaf 6 m2      € 40,- per m2
             Alle prijzen zijn exclusief BTW en voor de huur van twee dagen

*Gratis bij gebruik voor demonstratie aan de stand

VROEGBOEKKORTING!
Boek vóór 1 oktober 2018 en ontvang 10 entreekaarten t.w.v. € 125. 

Meer informatie over deelname?
Kijk op mjamtaartexperience.nl of neem contact op met de 

organisatie via info@mjamtaartexperience.nl of met 
Patricia via 06-39722733.

MjamTaart Cake & Bake Experience is onderdeel van Scala 
Publishing en wordt (mede) georganiseerd door 

Manuelle Bamberg en Patricia van Buuren-Schothorst. 
Adres: Postbus 38, 3800 AA Amersfoort, 033 489 2900. 

Foto’s MjamTaart Cake & Bake Experience 2017: EVJ Fotografie, evjfotografie.nl
Ontwerp en fotografie Bakkersmeisje: Mariëlle de Vroome (ontwerp) 

en Clemens Fortuin (fotografie), dekoekenbakkers.com


