Vakbeurs GrootGroenPlus lanceert praktische app voor bezoekers en deelnemers
De vakbeurs GrootGroenPlus 2013, die van 2 t/m 4 oktober in Zundert (NL) wordt
gehouden, heeft op 15 september een speciale app uitgebracht voor bezoekers en
deelnemers van de vakbeurs. Met deze app kan het maximale uit een beursbezoek
gehaald worden. Zo wordt informatie over de rond-de-tafel gesprekken en de
zeepkistsessies opgenomen, kan men de app gebruiken om meer te weten te
komen over de verschillende sprekers en deelnemers en is het mogelijk om een
green house te boeken, dat een wat meer vertrouwelijke setting biedt voor een
zakelijk gesprek.
Het is voor het eerst dat de vakbeurs ervoor gekozen heeft om een app te ontwikkelen:
"Een app geeft ons de mogelijkheid om bezoekers niet alleen tot vlak voor, maar ook
tijdens de beurs op de hoogte te kunnen blijven houden. Omdat tegenwoordig bijna
iedereen een smartphone heeft, is een app dé perfecte tool om mensen te voorzien van
informatie en hen te helpen om nog makkelijker contact te leggen en te houden. Zo
ontstaat er als het ware een nieuw platform dat een extra dimensie geeft aan de beurs."
Hoewel op de beursvloer gratis Wi-Fi beschikbaar is, biedt de app ook actuele
informatie op het moment dat ergens geen internetverbinding actief is. Een ander
interessant kenmerk van de app is de Twitterfeed, die gedurende de hele dag alle tweets
over de vakbeurs verzamelt. Zo wordt een bezoek écht interactief. De app
GrootGroenPlus is vanaf nu gratis te downloaden via de stores en
www.grootgroenplus.nl en is beschikbaar voor iOS en Android. De voertaal is Engels.

Nu al een succes
Hoewel de vakbeurs nog plaats moet vinden, kan nu al gezegd worden dat de 23e editie
succesvoller is dan ooit. Het aantal deelnemers overtreft alle verwachtingen en heeft
gezorgd voor een lange wachtlijst. Ook veel bezoekers hebben zich al gratis via de
website geregistreerd. Het volledige programma voor deze editie is inmiddels ook op de
website te vinden en geeft onder meer informatie over de speciale doelgroepdagen, het
netwerkevenement en de geselecteerde sprekers. Dit jaar heeft men heel hoog ingezet
op PR en wordt aan pers, bezoekers en deelnemers een krachtig programma geboden,
dat veel verdieping biedt. Op deze manier hoopt het nieuwe bestuur de koers te zetten
voor de toekomstige edities, waarbij voortgebouwd wordt op de kennis uit het verleden,
die gecombineerd wordt met de mogelijkheden van nu.

Groen en gemakkelijk
Tijdens Vakbeurs GrootGroenPlus is er veel aandacht voor openbaar groen en het
visueel aantrekkelijk product. Niet alleen via presentaties van deelnemers, maar ook
bijvoorbeeld via het Innovatie & Inspiratie plein, waar dit jaar onder andere reeds
bewezen nieuwigheden worden gepresenteerd, en een speciale kunstgalerij. Deze
kunstgalerij ligt aan de blauwe route. In de galerij kan men genieten van vier keer vijf
meter kunst rondom het thema boomkwekerij, uitgevoerd door vier kunstenaars. Om
het bezoek aan de beurs zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er gratis
parkeervoorzieningen en shuttlebussen die tot voor de ingang van de beurs rijden.
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Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round
Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 252, 06 54 77
0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.

