Persbericht
GrootGroenPlus presenteert thema én nieuwe website
De 23e editie van vakbeurs GrootGroenPlus, die in oktober 2013 gehouden werd,
was een groot succes. Achter de schermen werkt de organisatie alweer hard aan de
invulling van de 24e editie. Zo wordt op 14 februari 2014 de geheel vernieuwde
website gelanceerd én is ervoor gekozen om eveneens op Valentijnsdag het thema
van vakbeurs GrootGroenPlus 2014 bekend te maken: #365green.
Valentijnsdag 2014
Valentijnsdag is bij uitstek de dag waarop groen-met-gevoel een fraaie centrale rol
inneemt. Naast extra aandacht voor bloemen krijgen ook visueel aantrekkelijke
vormen van groen een steeds prominentere rol. Alles bij elkaar dus een ideale dag
om het nieuwe thema #365green te lanceren.
Nieuwe website
Vorig jaar werd voor het eerst gebruik gemaakt van de speciaal voor de beurs
ontwikkelde app. Dit jaar is extra aandacht besteed aan de lancering van de volledig
vernieuwde website. Deze website biedt een eenvoudige navigatie, heeft een
speciale deelnemersomgeving met alle formulieren die nodig zijn om de inschrijving
op de juiste manier voor te bereiden en biedt toegang tot de brede keuze aan foto’s,
filmpjes en andere materialen Ook biedt de website meer informatie over het
programma, het thema, de sociale media en veelgestelde vragen.
Thema 2014: #365green
Seizoenen vervagen, zowel in beleving als belevering. Dat merken we ook op
GrootGroenPlus. Het klimaat van tegenwoordig zorgt ervoor dat de klassieke
scheiding tussen voorjaars- en najaarsseizoen steeds verder verdwijnt. Voor wie
flexibel is in teelt en marketing, liggen daarin veel kansen. In aansluiting op dat
gegeven heeft GrootGroenPlus gekozen voor #365green als thema voor de komende
beurseditie. De beurs is bijzonder actief op de sociale media en maakt zo de weg vrij
voor deelnemers en bezoekers om elkaar ook via deze hashtag te ontmoeten.
Inschrijven kan nu!
De 24e editie van GrootGroenPlus zal plaatsvinden van 1 tot en met 3 oktober 2014.
De Rond-de-grote-groene-tafelsessies zullen ook dit jaar weer gehouden worden. De
eerste zelfs al in het voorjaar, tijdens de netwerkbijeenkomst voor deelnemers op 8
mei 2014. Op dit moment zijn er al veel inschrijvingen voor deelname aan
GrootGroenPlus 2014, dus wie zeker wil zijn van een plekje op de beurs, kan zich
eenvoudig inschrijven via www.grootgroenplus.nl.
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