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Essen, 14 mei 2020

Huidige beursvoorbereidingen

SHK Essen 2020: flexibele oplossingen voor exposanten
De voorbereidingen voor de SHK ESSEN, die is verplaatst naar 1 t/m 4 september,
zijn in volle gang. Natuurlijk wordt op de vakbeurs voor sanitair, verwarming,
luchtbehandeling en digitaal gebouwenbeheer rekening gehouden met de
bijzondere uitdagingen waar we door het coronavirus momenteel mee te maken
hebben. Hoewel sommige exposanten hun deelname aan de beurs vanwege alle
onzekerheden en de nieuwe datum hebben geannuleerd, zijn er ook exposanten
die het juist dit jaar extreem belangrijk vinden om hun innovaties aan de bezoekers
te tonen en in gesprek te gaan met de gemeenschap. Onder voorbehoud van een
officiële goedkeuring is de SHK Essen dit najaar voor deze groep het ideale
platform om, met inachtneming van de hoogste hygiënenormen, opnieuw onder de
aandacht te komen in de markt.
De SHK Essen, die dit jaar is uitgesteld tot na de zomer, treft voorbereidingen om
de exposanten flexibele en individuele presentatieoplossingen met de meest
strikte beschermingsmaatregelen te kunnen bieden. Hoe de beurs er in september
precies uit gaat zien, wordt momenteel in nauwe samenwerking met de Messe
Essen uitgewerkt. Hierbij kan worden gedacht aan kleinere, meer eenvoudige
presentaties tot het behoud van de oorspronkelijke standconcepten. Op
voorwaarde dat er nog geen diensten zijn verleend, worden de reeds betaalde
kosten voor de standhuur en het voorschot voor de bijkomende kosten door de
Messe Essen geretourneerd aan exposanten die hun deelname hebben
geannuleerd.
“We begrijpen volledig dat sommige exposanten hun deelname aan de beurs
hebben geannuleerd omdat de nieuwe data voor hen ongunstig zijn of omdat ze
vanwege de onzekere ontwikkelingen niet vooruit willen plannen”, legt Oliver P.
Kuhrt, directeur van Messe Essen, uit. “Tegelijkertijd willen we een podium bieden
aan onze klanten die zich juist nu heel bewust willen presenteren en willen
netwerken. Het spreekt voor zich dat we deze exposanten ondersteunen bij het
oppakken van hun activiteiten.”
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Hans-Peter Sproten, directeur van SHK NRW is het daarmee eens: “Na de
lockdown van de afgelopen weken is de SHK Essen het ideale platform voor de
herstart van de hele industrie voor sanitair, verwarming en klimaatbeheersing. We
verheugen ons er dan ook enorm op om de vele geïnteresseerde gespecialiseerde
bedrijven in september in Essen te mogen ontvangen. Van het unieke
kaderprogramma, dat eigenlijk ook gepland stond voor maart, is nu een aangepaste
versie beschikbaar, die in overeenstemming is met de toepasselijke
coronarichtlijnen. Nieuwe branchetrends en impulsen uit de markt worden daar
ook in meegenomen. Daarnaast willen van deze gelegenheid gebruik maken om
alle exposanten te bedanken voor hun betrokkenheid om ook dit jaar een succes
te maken van de SHK Essen.”
Meer informatie via: www.shkessen.de

