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Essen, donderdag 15 juli 2021

Vakbeurs voor sanitair, verwarming, klimaatregeling en digitaal gebouwenbeheer

SHK ESSEN opent na drie jaar als eerste grote vertegenwoordiger van
de branche de deuren van de Messe
Platform voor innovatieve producten van de merkenindustrie staat klaar voor de
herstart
De SHK ESSEN zal van 8 t/m 11 maart 2022 de terugkeer van de branche naar
Messe-normaal inluiden. De Messe-adviesraad heeft hierover overeenstemming
bereikt op z'n meest recente bijeenkomst in de Messe Essen. De
branchevertegenwoordigers overlegden over de strategische aanpak en uitvoering
van de komende periode. Daarbij werd duidelijk dat er in het bedrijfsleven een grote
belangstelling is voor SHK ESSEN als eerste grote beursdeelname voor de gehele
branche na drie jaar. Er worden ongeveer 500 exposanten verwacht, met inbegrip
van bijna alle bekende merkfabrikanten, die hun aanbod rondom sanitair,
verwarming, klimaatregeling en digitaal gebouwenbeheer presenteren. De SHK
ESSEN wordt beschouwd als een belangrijk trefpunt voor professionals uit de
ambachtelijke, installatie-, plannings- en adviesbranche in Duitsland, de Benelux en
Frankrijk. Exposanten vinden de aanmeldingsformulieren op www.shkessen.de.
"Onze leden kijken reikhalzend uit naar een terugkeer van beursdeelnames. De
persoonlijke uitwisseling met zakenpartners en het beoordelen en testen van nieuwe
producten zijn namelijk onvervangbaar. Hiervoor is de SHK ESSEN vanaf 2022 weer
het eerste en best mogelijke adres", benadrukt Hans-Peter Sproten, hoofdsecretaris
van de Fachverbandes SHK NRW (vakvereniging SHK NRW), de ideële
verantwoordelijke van de SHK ESSEN. Ook Oliver P. Kuhrt, CEO van Messe Essen,
kijkt met veel voorpret uit naar het moment dat de beurs van start kan gaan: "De
SHK ESSEN bevindt zich in een uitstekende uitgangspositie. De branche wil elkaar
eindelijk weer ontmoeten en wij zijn de eersten die dat binnen het gewenste kader
mogelijk maken."
Optimale halbezetting
In hal 1, 2 en 3 presenteren zich de exposanten van verwarmingstechniek en klimaaten ventilatietechniek en profiteren daarbij van twee beursingangen. De aanbieders
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van sanitairtechniek vinden hun optimale omgeving in hal 6 met hun thema's
sanitairinstallaties, watertechniek en drainagetechnologie. In de daaraan grenzende
hallen 7 en 8 draait alles om design georiënteerde sanitairobjecten, kranen,
douchewanden, badmeubels en accessoires. Bovendien focust de SHK ESSEN in een
deel van hal 2 en de Galeria de aandacht op exposanten van werktuigen en
technische uitrusting zoals onder andere bedrijfsvoertuigen.
Vier toekomstige thema's: digitalisering, vakmensen, hygiëne en waterstof
Vier toekomstige thema's bepalen het aanbod en programma van de komende
beurs: digitalisering, vakmensen, hygiëne en waterstof. Het uitgebreide start-up
gebied valt bijvoorbeeld onder het trefwoord digitalisering. Daar vinden jonge en
digitaal-gerichte bedrijven hun ideale marketing-platform om hun producten te
presenteren en te netwerken met de branche. Vakpersoneel en hun bij- en
nascholing staan daarentegen in het middelpunt van de Campus SHK-opleiding. Daar
presenteren opleidingsinstanties, onderzoeksinstellingen en de merkenindustrie hun
veelzijdige aanbiedingen, die naast technische innovaties ook rekening houden met
de toegenomen eisen van klanten en de politiek.
Onder deze nieuwe eisen valt sinds de coronapandemie een toegenomen
bewustzijn voor hygiëne. Hier biedt de SHK ESSEN exposerende bedrijven
tegelijkertijd twee gerichte mogelijkheden voor de presentatie van hun producten:
het '6de Deutsche Forum innenraumhygiene' (het Duitse forum voor hygiëne in de
binnenruimte)' van de vakvereniging SHK NRW en het trefpunt 'Trinkwasser'
(drinkwater) van de 'Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach'
(figawa) (officieel geregistreerde vereniging van bedrijven op het gebied van water
en gas). Deze focust zich speciaal op exposanten uit de waterbranche. Ook het
thema waterstof neemt in de SHK-branche een steeds belangrijkere positie in
aangezien dit chemische element toch wordt gezien als de toekomstige
energiedrager. Hierbij inspringend biedt de SHK Essen geïnteresseerde exposanten
een eigen presentatieplatform.
Meer informatie via: www.shkessen.de

