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HET ITALIË EVENT IN 2020
Op 7, 8 en 9 februari 2020 organiseert magazine 
De Smaak van Italië voor de vijfde maal Little Ita-
ly, Taste & Travel. Een uniek, Italiaans evenement 
waar reizen en proeven centraal staan. Naast work-
shops en proeverijen met streekproducten, zorgen 
reisaanbieders en kwaliteitsaccommodaties voor 
een aantrekkelijk vakantieaanbod. De foodmarkt, 
het live entertainment, de nodige design- en mode-
stands en lokale horeca maken het Italiaanse plaatje 
compleet Er worden tussen de 5.000 en 7.000 bezoe-
kers verwacht.

LOCATIE
Het evenement wordt gehouden in de Zuiveringshal 
op het Westergasterrein in Amsterdam. Een prach-
tige, authentieke en eigentijdse locatie die veelvul-
dig gebruikt wordt voor nationale en internationale 
evenementen. De locatie is op loopafstand van de 
Amsterdamse binnenstad en goed te bereiken met 
de auto en het openbaar vervoer.

PUBLICITEIT
Little Italy wordt uitgebreid gepromoot via ons  
Italiëplatform. Het komt aan bod in de winteruitgave 
(december/januari) van magazine De Smaak van 
Italië, op de websites littleitaly-event.nl en desmaak-
vanitalie.nl, in nieuwsbrieven en via onze sociale  
mediakanalen (Facebook, Instagram en Twitter). 
Daarnaast wordt Little Italy gecommuniceerd via 
outdoor reclame, persberichten, landelijke media-
partners en reisbloggers. 

EVENTBIJLAGE
In de wintereditie van De Smaak van Italië is er ruim-
te voor een uitgebreide evenementbijlage over Little 
Italy, Taste & Travel. Hierin wordt een overzicht van 
de exposanten gepubliceerd (inclusief  hun aanbod 
en aanbiedingen), de activiteiten, workshops en 
presentaties. Lezers ontvangen een voucher die een 
aantrekkelijke korting tot het evenement verleent.
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DEELNAME
Wil je meer informatie of deelnemen aan het event? 

Neem contact op met DSV Media: 
Olav Hesselmans | o.hesselmans@dsvmedia.nl  of  
Marcel Molenbeek | m.molenbeek@dsvmedia.nl 

www.littleitaly-event.nl   +31 (0)20 32 08 087

HIGHLIGHTS
LITTLE ITALY 2020 

TRAVELTIPS  

WORKSHOPS   

STREETFOOD 

FOOD MARKET  

ONTDEK NIEUWE REGIO'S  

LIVE MUZIEK EN

CLASSIC SONGS  

WIJNPROEVERIJEN  

COCKTAILBAR  

AGRITURISMI

SHOW COOKING 

ITALIAANSE CHEFS  

APERITIVO 

PURE OLIJFOLIE  

SLOW TRAVEL 

CULINAIRE REIZEN  

BESTE ITALIAANSE  

WIJNVERKIEZING   

MADE IN ITALY  

LEZINGEN  

TIPS VAN IK VERTREK 

DEELNEMERS

ITALIAANSE 

SFEERBELEVING

LIFESTYLE

INSPIRATIE

Feestelijke 
jubileum 

editie!

2020
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LITTLE ITALY EVENT 2019

 

OPTIES VOOR EIGEN STANDBOUW 
HOUTEN STANDMEUBILAIR VAN PALLETS
Ter aanvulling van ons assortiment bieden we ook dit 
jaar opvallende en functionele houten stands op basis 
van houten pallets. Dit type stand is zeer geschikt voor 
productpresentaties, is eerlijk en duurzaam geprodu-
ceerd, heeft een toegankelijke ontwerp en is bovenal 
een echte eyecatcher. Naast diverse standaard mogeli-
jkheden zijn de stands naar eigen wens aan te passen. 
Heeft u belangstelling voor een ontwerp op maat? 
Neem dan contact met ons op.

EXTRA PROMOTIE & ACTIVATIE 
Voor en tijdens het event wilt u zo zichtbaar mogelijk 
zijn en uw doelgroep gericht bereiken. Via onze maga-
zine, website, social media en tijdens het event bieden 
wij u diverse promotie- en activatie mogelijkheden om 
specifiek uw aanbod tijdens het event onder de aan-
dacht te brengen van de bezoekers. Vraag naar onze 
mogelijkheden!
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Aanbieders van foodgerelateerde producten 
kunnen deelnemen aan de foodmarket. Deel-
name op basis van een functionele houten stand 
op basis van pallets. De stand is 2.2 meter lang 
en heeft aan de binnenkant mogelijkheden voor 
opslag van dozen etc. Inclusief 2 exposanten-
passen + naamsvermelding op de deelnemer-
spagina van Little Italy. Tarief medium/groot  
€ 550 -  € 820 (afgebeeld model groot)

OPVALLENDE SIGNING BIJ  UW STAND 
Voor een betere zichtbaarheid bieden we bij de 
stand een kwalitatieve signing aan. Uw bedrijfs-
naam en/of logo wordt zowel op de voor- als 
achterzijde vermeld in full colour. Het bord met 
logo wordt uw eigendom. Tarief € 80

DEELNAME FOODMARKET

Een counterdesk (2x1m) voorzien van ruime 
opbergruimte aan de binnenzijde. Deelnemers 
worden vermeld op de onlinepagina van little-
italy-event.nl, ontvangen 2 exposantenpassen + 
50%  korting op extra relatiekaarten (€ 7,50 ipv 
€ 15,- p.st.). Tarief € 795

OPVALLENDE SIGNING BIJ  UW STAND  
Voor een betere zichtbaarheid bieden we bij de 
stand een kwalitatieve signing aan. Uw bedrijfs-
naam en/of logo wordt zowel op de voor- als 
achterzijde vermeld in full colour. Het bord met 
logo wordt uw eigendom. Tarief € 80

+ PLUSPAKKET  Idem als een standaardstand, 
plus bedrijfsvermelding in de eventspecial in 
magazine De Smaak van Italië (oplage 30.000) 
+ vermelding in de eventbrochure die aan alle 
bezoekers wordt uitgereikt + 2 gratis relatie-
kaarten. Tarief € 995

STANDAARD COUNTERDESK 

OPVALLENDE SIGNING 
BIJ  UW STAND

Deelname met een eigen stand is mogelijk 
vanaf 9 m2. Tevens ontvangt u het pluspak-
ket met vermelding in de eventspecial in 
magazine De Smaak van Italië + vermelding 
in de eventbrochure die aan alle bezoekers 
wordt uitgereikt + 2 gratis relatiekaarten. 
Deelname € 135,- m2 excl. standbouw.

EIGEN STANDBOUW

OPTIES VOOR EIGEN STANDBOUW

 
Neem contact op met  
HOUSE OF ITALY 
[Dsv Media]
 
+31 (0)20 32 08 087
Korte Prinsengracht 44, 
1013 GT Amsterdam
 
littleitaly@dsvmedia.nl  

MEER WETEN?

DEEELNEMEN AAN LITTLE ITALY



 
 

STANDS LITTLE ITALY 2020 
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Houten stand medium 

120 x 80 cm 
 

 
€550  3 dagen/days 

HOUTEN STANDMEUBILAIR VAN PALLETS 
Opvallende en functionele houten stands op basis van houten pallets. Dit type stand is zeer geschikt voor product-
presentaties, is eerlijk en duurzaam geproduceerd, heeft een toegankelijke ontwerp en is bovenal een echte eyecatcher. 
Naast diverse standaard mogelijkheden zijn de stands naar eigen wens aan te passen. Heeft u belangstelling voor een ontwerp 
op maat? Neem dan contact met ons op. 

  

Counterdesk large/medium 

Medium: 110/120/80 €550 
 
Large:     110/200/82 €795 
Laag:     78/198/82 €795 

  

 
      

  

 

Houten stand large 

220 x 80 cm + licht/lights 

 
€795   
3 dagen/days 

 

Counterdeks Medium & Large & Lage versie 
Witte hoge counterdesk voorzien van een houten voorpaneel (aan de achterzijde is veel bergruimte). De grote variant is ook 
in een lage versie verkrijgbaar voor het demonstreren van producten. 
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C/D 



 
 

                   

 

 

 

 

 

 

Opties op maat / tailor made options 

     

     

 

Voorbeeld signing voor stands. 
Voor een nog betere zichtbaarheid van uw bedrijf bieden we u als service een kwalitatieve signing aan bij uw stand met op 
zowel de voor- als achterzijde uw bedrijfsnaam/logo. De signing wordt kant en klaar bij uw stand geplaatst inclusief montage. 
Het enige dat u hoeft te doen is uw naam of logo digitaal aan te leveren. Kosten €80,- inclusief plaatsing, bedrukking e.d. De 
signing met uw logo blijft uw eigendom. 
 
Op de counterdesk kan men eigen communicatie neerzetten zoals een A3 of A4 tafeldisplay. Het gebruik van eigen (roll up) 
banners of het bevestigen van posters e.d. aan de counterdesk is niet toegestaan.  
 

220 x 75 cm 
 

 
€80   
3 dagen/days 
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200 x 200 cm 
+ licht/light +tafel 

 
€950   
3 dagen/days  

  

 
      

  

 

300 x 200 cm 
+ licht/light +tafel 

 
€1195   
3 dagen/days  

  

 
      

  

 

Heeft u belangstelling voor een 
ontwerp op maat? 
Neem dan contact met ons op. 

  

 

Prijzen/Prices excl BTW /VAT excl. 

  




