GrootGroenPlus 2013 markeert start van een nieuwe koers
Deelnemers en bezoekers zijn het erover eens: GrootGroenPlus 2013 was een
groot succes. Dat blijkt uit de evaluatie die de organisatie uitvoerde onder beide
groepen. Ook het bestuur kijkt met een tevreden gevoel terug op de afgelopen
beurs en stort zich tegelijkertijd vol op de verbeteringskansen die er nog zijn, om
de groei die dit jaar gerealiseerd werd ook in 2014 voort te kunnen zetten.
Positieve indruk
Over het algemeen heeft GrootGroenPlus 2013 een positieve indruk achter gelaten. De
opkomst was goed en inhoudelijke aanvullingen in de vorm van Rond-de-groene-tafel
gesprekken, de presentatie van bewezen nieuwigheden, de groei van het aantal te
keuren nieuwigheden, de netwerkavond en de interne persreis vormden duidelijk een
pluspunt ten opzichte van eerdere edities. Bezoekers beoordeelden de professionaliteit
van de beurs erg goed: die werd gewaardeerd met een 8,3. Vorig jaar was dit nog een
7,9. Ook de invulling van het Inspiratie & Innovatieplein bleek een welkome verrassing
te zijn en scoorde erg goed.

Dit was de eerste editie die geleid werd door het nieuwe bestuur, op een nieuwe locatie,
door een nieuwe organisatie. Het feit dat de beurs groter en actiever dan ooit was,
motiveert om de ingezette koers voort te zetten en de beurs volgend jaar nog verder uit
te bouwen. GrootGroenPlus 2014 wordt gehouden van 1 t/m 3 oktober.

Veel belangstelling
Een van de meest opvallende successen van GrootGroenPlus 2013 was het aantal
bezoekers (8.253). Ook alle plekken tijdens het deelnemersontbijt op woensdag waren
gevuld. Sterker nog; er bleken zelfs te weinig plaatsen te zijn. De vakpers wist, onder
meer dankzij de extra PR-inzet, de beurs dit jaar eveneens goed te vinden; 25
internationale en 2 Nederlandse journalisten namen deel aan een persexcursie naar vier
bedrijven en 49 journalisten verzamelden zich in de perskamer op de beurs. Zij
vertegenwoordigden gezamenlijk maar liefst 43 media uit 15 landen: België, Duitsland,
Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Polen, Roemenië,
Rusland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Tsjechië. Een aantal journalisten kon niet
aanwezig zijn, maar heeft wel toegezegd achteraf aandacht aan de beurs te zullen
besteden.

Om iedereen die GrootGroenPlus niet kon bezoeken een goed beeld te kunnen geven van
de beurs, heeft GrootGroenPlus de gehele beurs én alle activiteiten gefilmd. De opnamen
hiervan zijn te bekijken op YouTube. Op www.grootgroenplus.nl is de beurs samengevat
in een mooie fotoreportage.
Vooruitblik 2014
Alles wijst erop dat GrootGroenPlus 2014 alles in huis heeft om het succes van de editie
van dit jaar te overtreffen. Het bestuur heeft de beurs geëvalueerd en ziet, ondanks het
grote succes, nog volop kansen voor verbetering. Aan het enthousiasme van de
deelnemers zal het in ieder geval niet liggen; 79% heeft de deelname voor 2014 al
bevestigd. Daarnaast zijn er tientallen nieuwe aanvragen binnengekomen via
info@grootgroenplus.nl, het adres dat nu alweer open staat voor aanmeldingen voor
2014.

Het aantal bezoekers neemt naar verwachting ook komend jaar weer gestaag toe. Steeds
meer bezoekers kiezen voor digitale voorregistratie, om zo zeker te zijn van toegang. Dit
jaar gaf 37,7% hier de voorkeur aan. De stijging in het aantal bezoekers uit overheid,
groenvoorzieners, hoveniers, tuincentra en techniek zal naar verwachting - zelfs zonder
Techniek Arena - volgend jaar ook doorzetten. Dit jaar kwamen de bezoekers uit 27
landen vooral uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Ierland, Frankrijk, Italië,
Spanje, Polen en Denemarken. Daarnaast werden bezoekers uit onder meer Kroatië,
Slovenië, Roemenië, Bulgarije en Turkije verwelkomd.
Wisseling van de wacht
Voor 2014 kan in ieder geval al één belangrijke wijziging worden aangekondigd:
bestuurslid Frank Roelands, die dit jaar verantwoordelijk was voor het aanvoeren van
de persreis en de nieuwigheden, heeft na vijf jaar besloten om het stokje over te dragen
aan Joost Sterke, eveneens boomkweker en lid van EPS. Frank kan met tevredenheid
terugkijken op de vijf edities GGP waar hij aan mee heeft gewerkt en gaat zijn energie nu
op andere zaken richten. Het bestuur wil Frank hartelijk bedanken voor zijn inzet en
wenst hem veel succes voor de toekomst.
----Noot voor de redactie
Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round
Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77
0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.

