I N F O R M AT I O N

Essen, 12 februari 2020

Badkamertrends in één oogopslag:

SHK ESSEN 2020 biedt nieuwe rondleidingen door en voor
interieurontwerpers
bund deutscher innenarchitekten is voor het eerst samenwerkingspartner
Studies van de Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft tonen aan dat de badkamer
steeds meer wordt gezien als een ruimte met feel-goodkwaliteiten. Het is zonder
twijfel de nummer één bij geplande investeringen onder consumenten. Niet alleen
kleuren en vormen spelen een belangrijke rol in het ontwerp, maar ook de
functionaliteit moet in orde zijn. Welke trends op dit moment de markt
domineren wordt op SHK ESSEN in de Messe Essen van 10 tot en met 13 maart
getoond. Voor het eerst krijgen interieurontwerpers de kans om deel te nemen
aan rondleidingen op de beurs die speciaal op hun behoeften zijn afgestemd. De
themarondleidingen worden georganiseerd door de bdia, bund deutscher
innenarchitekten. Aanmelding is vanaf nu mogelijk.
“Interieurarchitecten zijn gespecialiseerde ontwerpers en planners die altijd de
trends en innovaties in de gaten houden. Zij willen immers hun klanten inspireren.
De rondleidingen en onze netwerkbijeenkomst op de SHK ESSEN zijn een
waardevol oriëntatiehulpmiddel", zegt Frithjof Jönsson, directeur van de bdia.
Oliver P. Kuhrt, directeur van de Messe Essen voegt hieraan toe: "De Messe Essen
is blij dat zij de bdia als samenwerkingspartner heeft kunnen interesseren voor de
nieuwe themarondleidingen. Dit maakt duidelijk dat de SHK ESSEN een
aantrekkelijk platform is voor designgerichte beroepen zoals interieurontwerpers."
De rondleidingen behandelen twee verschillende zwaartepunten, zij vinden plaats
op 10 en 12 maart met als thema "Design + kleur" en op 11 en 13 maart met als
thema "Technologie + innovatie". De start is steeds om 11 uur, het
ontmoetingspunt is de architectenlounge in Hal 7. De rondleiding duurt ongeveer
90 minuten.
Businesslunch: Op donderdag 12 maart 2020 vindt na de rondleiding om 12 uur 's
middags een netwerkbijeenkomst plaats waar deelnemers en bedrijven verder van
gedachten kunnen wisselen. De rondleiding begint daarom al om 10.30 uur.
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I N F O R M AT I O N

"De badkamer speelt rol van minstens 50% in de klanttevredenheid."
Ook in de horeca en hotelbranche zijn nieuwe ideeën voor badkamerdesign
welkom. Als eigenaar van de hotelketen hotel friends met momenteel vijf hotels waarvan één op de beurslocatie Essen - is Haakon Herbst een aandachtige
waarnemer van de trends in het hotelwezen: "Ik verkondig al vele jaren een zeer
duidelijke mening: de badkamer bepaalt voor minstens 50 procent de
klanttevredenheid, zo niet nog meer. Tenslotte brengt de gemiddelde gast hier het
grootste deel van de uren die hij wakker is door. Het is daarom de moeite waard
om alle aspecten aandacht te geven: Hoe is de waterdruk? Hoe is het licht? Hoe is
de douchebeleving? Overigens zou de SHK-sector in dit verband veel meer
gebruik kunnen maken van het hotelwezen." Herbst, die jarenlang voorzitter en
bestuurslid was van de Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland, is
een groot voorstander van beursbezoeken. "Hier vind je vaak de innovaties
waarmee je een voordeel ten opzichte van je collega's kunt behalen. Dat is ook
een aspect waarvoor een beurs dient.“
Verdere beursrondleidingen onder het motto "Door professionals voor
professionals"
De vakvereniging SHK NRW nodigt ook geïnteresseerde vaklieden, ontwerpers,
ingenieurs, architecten en vertegenwoordigers van de huisvestingssector uit voor
een rondleiding op de SHK ESSEN 2020. Tot de aandachtspunten behoren
doordachte totaaloplossingen van SHK voor nieuwbouw en renovatie, het behoud
van de drinkwaterkwaliteit, de nieuwste warmtepomptechnologie en op maat
gemaakte oplossingen voor seriematige verwarmingsrenovatie met warmtepompen
voor de huisvestingssector. Deze ongeveer 90 minuten durende
beursrondleidingen vinden op 10 tot 12 maart plaats om respectievelijk 10.30 en
14.30 uur, en op de laatste dag van de beurs, 13 maart om 11.00 uur. Het
ontmoetingspunt is de stand van de vakvereniging SHK NRW (Hal 2, Stand 2D12).
Registratie is nu mogelijk
Alle aangeboden rondleidingen zijn gratis. Voorafgaande registratie is verplicht.
Geïnteresseerden kunnen gedetailleerde informatie vinden op:
https://www.shkessen.de/sectoral-meeting-place/programme/rundgaenge/

