PERSBERICHT
Koppeling voorjaarsbeurs aan vakbeurs GrootGroenPlus
Aan vakbeurs GrootGroenPlus – de relatiebeurs die traditioneel in het najaar
wordt gehouden - wordt met ingang van 2018 een voorjaarsbeurs gekoppeld die
speciaal gericht is op de verkoop. Met deze speciale voorjaarsbeurs hoopt
GrootGroenPlus de regio Zundert nog beter te kunnen bedienen.
Nieuwe voorjaarsbeurs
Stichting European Plant Support (EPS), licentiehouder van GrootGroenPlus, zet zich al
langere tijd in om de promotie van de boomkwekerijsector te koppelen. Een koppeling
maakt het aantrekkelijker en makkelijker om te adverteren en de buitenlandse inkoper
te bereiken. Hierover wordt dan ook al enige tijd overleg gevoerd met de verschillende
voorjaarsbeurzen. Daarop is vanuit de markt tevens het verzoek gekomen om ook een
GrootGroenPlus in het voorjaar te organiseren. Gezien er al diverse voorjaarsbeurzen
zijn, lijkt het GGP niet wenselijk om een grootschalige voorjaarsbeurs te organiseren.
Wel is bundeling van krachten in hun ogen wenselijk om zo elkaar onderling te
versterken.
In aanvulling op de diverse overleggen en alle inspanningen is daarom door het bestuur
van GrootGroenPlus besloten om in Zundert een voorjaarsbeurs aan de vakbeurs te
koppelen. Deze tweedaagse voorjaarsbeurs zal begin 2018 voor het eerst plaatsvinden.
Inschrijven kan alleen in combinatie met de inschrijving voor de 28e najaarseditie van
GrootGroenPlus van 3 t/m 5 oktober 2018. De voorjaarsbeurs wordt op dezelfde locatie
gehouden als GrootGroenPlus, gebruikt hetzelfde netwerk, platform en dezelfde
leveranciers. Wel is de voorjaarsbeurs volledig gericht op verkoop. Hiermee biedt
GrootGroenPlus deelnemers in een simpele opstelling en met een laag budget toch een
manier om in het voorjaar de verkoop te stimuleren en in het najaar de relaties te
onderhouden. Uiteraard blijft EPS actief in het koepeloverleg van de voorjaarsbeurzen;
de plannen voor de voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus worden hier dan ook afgestemd.
Programma voor de 27e editie krijgt vorm
Natuurlijk wordt er ook hard gewerkt aan het programma van de 27e editie van
vakbeurs GrootGroenPlus in 2017. Op woensdag 4 oktober zullen wederom de KVBCawards worden uitgereikt. Dit gebeurt aan het begin van de interne persreis, gevolgd
door een bezoek van de internationale pers en arrangementsreizen aan de stand van
Kwekerij Meuter, Floor van Schaik Rack Solutions, Van den Dool Cultures en Jurgelucks
Nurseries GMBH.
De beurs zal op woensdag officieel geopend worden door de heer Gert Fortgens.
Directeur van Trompenburg Tuinen en Arboretum en eveneens direct betrokken bij
HORTUS Botanic Guardians. Over de inhoud van zijn presentatie en de invulling van zijn
rol op GGP volgt binnenkort meer informatie. Nieuw dit jaar is dat het bestuur na de
opening nog extra aandacht zal geven aan een bijzondere samenkomst van de
genodigden en dat zij later die dag een persconferentie geeft ten overstaan van de
internationale pers.

Op donderdag 5 oktober zal zoals gebruikelijk de externe persexcursie georganiseerd
worden. Op het programma staan onder meer bezoeken aan Koningstuin, Vromans
Kwekerijen BV en Gebr. Bressers Boomkwekerij VOF. Op de beursvloer zelf kunnen
bezoekers weer rekenen op een interessante bibliotheek en een uitgebreidere
aankleding. Uiteraard wordt binnenkort meer bekend gemaakt over de precieze
invulling van de vakbeurs. Wilt u zich vast voorbereiden op uw bezoek aan de vakbeurs?
Vergeet dan niet de app te downloaden. Deze is gratis verkrijgbaar in de stores.
Inloopdag op 27 juni 2017
In plaats van de traditionele deelnemersbijeenkomst, is dit jaar gekozen voor het
organiseren van een inloopdag. Deze wordt op 27 juni tussen 15.00 en 21.00 uur
georganiseerd op de beurslocatie bij CLTV aan de Molenstraat 155 in Zundert. De
inloopdag biedt mensen de mogelijkheid om hun vragen te stellen en meer te weten te
komen over de 27e editie van de vakbeurs, die van 4 tot 6 oktober in Zundert gehouden
zal worden. Ook zal op deze dag een eerste concept van de plattegrond aanwezig zijn en
zijn er posters en promotieflyers beschikbaar.
Snel inschrijven
Er zijn nog een aantal standplaatsen beschikbaar. Wie ook deel wil nemen aan de
vakbeurs doet er echter wel goed aan om zich zo snel mogelijk in te schrijven. Dit kan
via www.grootgroenplus.nl. Een volledig ingevuld exposantenprofiel zorgt er ook voor
dat deelnemers en bezoekers optimaal gebruik kunnen maken van de PR in aanloop
naar de vakbeurs.
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