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Essen, 28 april 2022 

 

Op 13 en 14 juni 2022 in de Messe Essen en het Grugapark:  

De highlights van de IPM Summer Edition staan vast 

Handelscongres, FDF-inspiratieruimte, Speakers’ Corner en rondleidingen  

De IPM Summer Edition staat in de startblokken. Op 13 en 14 juni 2022 is de 

groenbranche na twee lange pandemiejaren weer terug in de Messe Essen. Naast de 

producten en trends, zullen bezoekers en standhouders zich vooral weer verheugen 

op de persoonlijke uitwisseling en het netwerken. En dankzij het veelzijdige 

programma is deze twee dagen durende beurs daar de ideale gelegenheid voor. Het 

handelscongres, een inspiratieruimte met actuele trends in de bloemensector, het IPM 

Discovery Center, de Speakers’ Corner en de rondleidingen tonen alle ins en outs van 

de tuinbouwsector en zijn producten. Het hoogtepunt op de eerste beursdag is het 

zomerfeest dat 's avonds plaats zal vinden. 

De IPM Summer Edition is een mix van een beurs en een netwerkbijeenkomst voor 

de groenbranche. In hal 7 en 8 kunnen met alle zintuigen nieuwe producten en 

innovaties worden beleefd. Op dit moment hebben ca. 170 exposanten uit 18 landen 

uit de plantensector, techniek, bloemsierkunst en inrichting hun deelname bevestigd, 

waaronder Landgard, BIZZ Holland, Floragard, Pöppelmann, W. Kordes’ Söhne 

Rosen, Baumschule Wilhelm Ley , Diderk Heinje Pflanzenhandel, Helmes home & 

garden en Lock Antriebstechnik. Deze bedrijven zullen een grote verscheidenheid aan 

innovaties en inspirerende ideeën presenteren. Het bekende IPM Discovery Center 

speelt hierin een centrale rol. Hier worden trendy POS-ideeën voor tuincentra 

gepresenteerd, die in de rondleidingen tevens worden toegelicht door de 

Nederlandse groenstylist Romeo Sommers. 

Bloemenhighlights in de spotlights 

In de FDF World worden kunstig gecreëerde bloemenwerelden, creatieve en 

praktijkgerichte ideeën voor de retail en materialen voor de bloemisterijsector 

gepresenteerd. Ook de vereniging van Duitse bloemisten (Fachverband Deutscher 

Floristen – Bundesverband/FDF) is daar aanwezig met een presentatie over de actuele 

thema's uit de bloemisterijsector. Daarnaast staan er verschillende workshops op het 

programma over trends en technieken en kan in de FDF-lounge dieper in gesprek 
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worden gegaan. Parallel daaraan zal op de IPM Summer Edition de 

commissievergadering van de FDF worden gehouden. 

Turfvervanger, duurzame verpakkingen en plantenmarketing 

‘Think, Say, Do – Een blik in onze branche van morgen’ luidt het motto van het 

handelscongres dat 's morgens op de eerste beursdag plaatsvindt. De landelijke 

tuinbouwvereniging Noordrijn-Westfalen (Landesverband Gartenbau Nordrhein-

Westfalen), de vereniging van de Duitse bloemengroothandel en import (Verband 

des Deutschen Blumen-Groß- und Importhandels/BGI), Landgard en de IPM ESSEN 

nodigen u gezamenlijk uit om dieper in te gaan op alle huidige branchethema's. In de 

Keynote ligt de focus op de huidige marktsituatie. Er zullen podiumdiscussies 

plaatsvinden over turfvervangers, herbruikbare transportverpakkingen en nieuwe 

marketingtrends. Branche-expert Frank Teuber neemt de rol van moderator op zich 

voor het evenement en in de Speakers’ Corner. Onder de noemer ‘Andere tijd, 

anders denken’ worden de actuele thema's vanuit diverse oogpunten belicht. Op de 

eerste en tweede beursdag ligt 's middags de focus op onder andere de branche-

ontwikkeling vanuit het adviseursoogpunt, trends en de praktische implementatie 

ervan, merk- en productconcepten, prijsvormingstools, communicatie via de sociale 

media en influencermarketing voor de retail. 

Het Grugapark in de zomer beleven  

De timing van de IPM Summer Edition maakt het mogelijk om het naastgelegen 

Grugapark in al zijn kleurrijke pracht van bloemen en planten te ervaren. 

Beursbezoekers kunnen deelnemen aan een exclusieve rondleiding door het park. 

Ontdek interessante wetenswaardigheden over tuinbouwproducten en hun 

toepassing, de actuele projecten en de botanische en creatieve highlights van het 

openbare park.  

Het Grugapark is tevens de locatie van de IPM Summer Edition Party op de avond van 

de eerste beursdag. In het muziekpaviljoen zorgt de opzwepende showband 

Goodfellas voor het muzikale entertainment. Met de aanwezigheid van verschillende 

foodtrucks aanwezig met internationale specialiteiten wordt ook aan de innerlijke 

mens gedacht.  

Meer informatie en kaarten: www.ipm-summeredition.de 
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