
 

 

Japan Hybrid Food Fair 2021 
 

 

Programma 

Inschrijvingsdeadline: maandag 27 september 2021 – Opgelet: maximaal 40 bedrijven kunnen 
deelnemen. Selectie gebeurt volgens het principe first come, first served. Snel inschrijven is de 
boodschap! Bedrijven die nog niet eerder deelnamen aan een hybrid food fair in Tokio, krijgen voorrang. 
 
Praktische infosessie (virtueel): dinsdag 5 oktober van 9u tot 10u. 

• Welke informatie verwachten wij van u – hoe wordt uw bedrijf voorgesteld op het 
events platform. 

• Logistiek – formaliteiten voor het versturen van stalen en promotiemateriaal via 
diplomatiek transport of eigen transporteur, wat en hoeveel, hoe verpakken,… 

Intakegesprek waarin dieper wordt ingegaan op uw profiel (voor bedrijven die minder gekend 
zijn bij FIT Tokio). 

Event platform: gefinaliseerd 1 oktober waarna de uitnodigingscampagne naar de lokale 
aankopers start 

Deadlines voor het aanleveren van goederen: voor diplomatiek transport is dit 7 oktober bij FIT 
Brussel, voor transport met eigen transporteur: de goederen moeten in Tokio zijn ten laatste 15 
oktober. 

29 oktober – 5 november: voorstelling van uw bedrijf en uw producten aan buitenlandse 
aankopers tijdens de mini food fair met tasting door onze vertegenwoordigers aan aankopers. 
Na de mini food fair organiseren wij virtuele meetings tussen uzelf en geïnteresseerde 
aankopers. U ontvangt later meer informatie over hoe dit technisch en praktisch opgezet wordt 
maar u dient niet beschikbaar te zijn voor meetings tijdens deze periode. 

Vooraleer u zich registreert, vragen wij u om aandachtig onderstaande informatie door te 
nemen. 

 



 

Wat hebben we van u nodig 
Volledig ingevulde vragenlijst (online bij inschrijving) 

Aangezien u zelf niet kunt afreizen, stelt FIT Tokio ter plaatse uw bedrijf en uw producten voor. 
Daarom is het essentieel dat wij over de juiste info beschikken (uw profiel, bestaande en oude 
contacten ter plaatse) en graag ook over uw sales pitch/usp. 

Digitale catalogus (Events platform) 

Tijdens uw registratie zal u gevraagd worden om bepaalde informatie te geven, die gebruikt zal 
worden voor de digitale catalogus (Events Platform) die FIT aanmaakt voor deze actie. Alle 
informatie voor deze catalogus (logo, omschrijving bedrijf) moeten ten laatste 30 september 
opgeladen zijn op de website. 

Er zullen 2 catalogi aangemaakt worden: een Engelstalige en Japanse versie. U levert de tekst 
aan in het Engels, FIT voorziet de vertalingen.  

Stalen en brandingmateriaal 

Om de tasting en mini food fair op te zetten en uw productpresentatie zo goed mogelijk te 
verzorgen, vragen we voldoende stalen en branding materiaal aan FIT te bezorgen. 

Hoe dit praktisch verloopt, wat en hoeveel u moet opsturen, naar waar en met welke 
geadresseerde, wordt toegelicht tijdens de infosessie op 5 oktober.  

Sample volume: 

• Maximum 2 dozen van grootte 53x36x33cm (50L) voor stalen. Volume uitgezonderd 
verpakking, brandingmateriaal, brochures enz.  

• Brandingmateriaal, displaymateriaal enz. wordt niet terug bezorgd, en zal bijgehouden 
of vernietigd worden, op beslissing van FIT Tokio. 

• Stalen moeten een houdbaarheidsdatum vertonen. Stalen zonder houdbaarheidsdatum 
zullen niet gebruikt worden bij de tasting. 

Opsturen stalen/promomateriaal met diplomatiek transport 

Voor het versturen van uw stalen en of ander promotiemateriaal kunt u onder bepaalde 
voorwaarden gebruik maken van het diplomatiek transport.  

• De transportkosten voor het diplomatiek transport zullen aan u gefactureerd worden 
aan €12/kg 

• Deze stalen/promomateriaal moeten op donderdag 7 oktober ten laatste aangeleverd 
worden bij FIT Brussel (Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel) 



Uitgezonderd: Diplomatiek transport is niet mogelijk voor temperatuur of lekkage gevoelige 
stalen. Dit betekent dat confituren en smeerpasta’s, chocolade, … niet via de diplotas 
verstuurd kunnen worden.  

Hiervoor gaat u zelf beroep moeten doen op een andere koerier of indien dit al het geval is via 
uw importeur ter plaatse. Voor Japan raden wij DHL, Fedex, Nissin of Nippon Express aan. 

U moet dan met de koerier afspreken dat de stalen ten laatste in Tokio moeten zijn op 15 
oktober. 

Contactgegevens koeriers 

DHL FREIGHT ( BELGIUM ) NV 

Tel : +32 (0)14 57 54 91 
Fax : +32 (0)14 57 54 02 
fairs.benelux@dhl.com  
www.dhl.com 
 
FEDEX 

www.fedex.com  
 
NIPPON EXPRESS  

Tel: 32-(2)753-0202 
https://www.nipponexpress.com/location/belgium/ 
 
NISSIN Belgium 

Tel: +32 (0) 2751 44 99 
https://www.nissin-eu.com/en/ 
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