Vakbeurs GrootGroenPlus 2017, sfeervol en positief!
Van 4 tot en met 6 oktober 2017 werd de 27e editie van vakbeurs GrootGroenPlus
gehouden. Na afloop van de beurs zijn deelnemers en bezoekers om hun reacties gevraagd.
We presenteren nu de tussentijdse resultaten. Naar verwachting zal het aantal reacties nog
gaan verdubbelen. De definitieve uitslagen worden later dit jaar op de website geplaatst.
Bezoekers
Qua bezoekersaantallen doet 2017 niet onder voor 2016. Er was weer veel internationaal
vakbezoek en stijgingen zagen we vooral bij het bezoek vanuit Polen en Italië. Dit zal deels te
danken zijn aan het feit dat we ook meer deelnemers uit die landen hadden. Bezoekers
blijken volgens de toegangscontrole met name naar aanleiding van advertenties op de beurs
af te komen, zowel schriftelijk als digitaal.
In het totaal werden er bezoekers geteld uit meer dan 30 verschillende landen. De
bezoekersspreiding was wel anders dan voorgaande jaren. Op de beursdonderdag was het
maar liefst 18% drukker dan in 2016.
Naast een lichte stijging in het totaal aantal bezoekers, zagen we - volgens de mening van de
deelnemers - ook een toename in de kwaliteit van de bezoekers. Het aantal bezoekers uit de
categorieën Tuincentra, Handelsondernemingen en Hoveniers nam licht toe ten opzichte van
eerdere jaren.
Bezoekers zijn vooral tevreden over de professionaliteit van de vakbeurs; zij waardeerden
deze met een 8,2. Hoog scoorden ook de nieuwe uitstraling van de centrale beursruimtes en
de diversiteit aan stands. Gemiddeld gaven de bezoekers een kleine 8, net als vorig jaar.
Groepen
Deze 27e editie werd ook weer goed bezocht door de internationale vakpers. Dit jaar
verwelkomden we 36 journalisten waaronder een Japanse journalist. Ondanks het slechte
weer verliep ook de externe persexcursie goed, de eerste artikelen daarover zijn reeds
verschenen.
De vakbeurs werd dit jaar ook bezocht door een Russische delegatie van 34 personen. Zij
bezochten nog tot en met 11 oktober diverse deelnemers en daaruit zijn nu al mooie
transacties te melden.
Deelnemers
De beurs was dit jaar volledig volgeboekt. Onder de 316 standhouders waren dit jaar weer
veel groene deelnemers. Hierdoor besloegen de toeleveranciers minder dan een kwart van
het totale aantal deelnemers. Bijna een vijfde van de deelnemers kwam uit het buitenland,
met name uit België, Polen, Italië, Duitsland en Frankrijk.
Over het algemeen wordt de vakbeurs goed gewaardeerd door de deelnemers. De
inspanningen op het gebied van PR kregen een 7,5. Promotie en nieuwe media scoorden een
7,6 en de opzet en indeling van de beurs kon rekenen op een 7,7. De organisatie kreeg dit

jaar een 8,2 en de informatievoorziening een 7,8. De gemiddelde score steeg van een 7 in
2016 naar een 7,2 in 2017.
Algemeen
Dit jaar was er sprake van een goede sfeer en een optimistische stemming. Het nieuwe
decor en de groenaankleding gooiden hoge ogen. Ook de Road Show bleek een waardevol
nieuw onderdeel van de beurs te zijn. Bij de 25 terugkerende noviteiten die dit jaar
gepresenteerd werden, lagen stembiljetten. Hiermee kon in het kader van het beursthema:
‘My Favourite Plant!’ gestemd worden op de favoriet. De 'winnaar' van deze verkiezing was
de Hibiscus syriacus 'JWNWOOD4' (Pink Chiffon). De Astilbe Chocolate Cherry (MIGHTY)
haalde de tweede plek en de Caryopteris clandonensis 'White Surprise' en de Hydrangea
paniculata 'Jane' (Little Lime) deelden de derde plek. De details van de Road Show blijven
voorlopig op de website staan.
Bezoekers kozen ook een favoriet bij hun digitale voorregistratie tot gratis toegang. De Acer
werd daarbij veel gekozen evenals de Albizia, Amelancher. Meest benoemd werden de
Hydrangea, Buxus, Hortensia, Cornus, Fagus, Liquidambar, Magnolia, Prunus en Quercus.
Vooruitblik op 2018
Voor 2018 hebben we naar aanleiding van de tussentijdse resultaten en tips een aantal
verbeterpunten. Deze betreffen onder andere de openingstijden en een verdere verbetering
van de catering. In het eerstvolgende overleg zal hierover gesproken worden. Evenals over
de ontvangen themavoorstellen waartoe hoofdspreker Gert Fortgens een oproep deed
tijdens zijn openingsspeech.
Betrokkenen zijn in ieder geval positief over de afgelopen editie. 8 op 10 bezoekers geeft
aan de beurs in 2018 wederom te zullen bezoeken. 82% van de deelnemers die de vragenlijst
al invulden wil direct reserveren voor de volgende editie, die van 3 t/m 5 oktober 2018 in
Zundert (NL) gehouden zal worden.
Ook voor de voorjaarsbeurs, die op 17 en 18 januari 2018 gehouden zal worden, zijn al
inschrijvingen ontvangen. Deze beurs is volledig gericht op de verkoop en zal op dezelfde
locatie plaatsvinden. Zoals eerder bekend gemaakt zal GGP zeker tot en met de edities van
2020 op deze beurslocatie blijven.

