INFORMATION

Essen, woensdag 21 november 2018

Dé toonaangevende tuinbouwbeurs:

IPM ESSEN 2019 is van 22 t/m 25 januari het belangrijkste trefpunt
voor de internationale groene sector
België presenteert zich als partnerland
Rond de 1.600 exposanten uit 50 landen en experts van over de hele wereld
zorgen ervoor dat IPM ESSEN van 22 tot en met 25 januari 2019 hét belangrijkste
informatie- en bestelplatform in de groene sector is. Het aanbod is omvangrijk en
uniek. De talrijke innovaties en oplossingen van de exposanten zijn gericht op de
hele groene waardeketen. Of u nu werkzaam bent in de tuinbouw,
tuincentrumbrance, bloemensector of als landschapsarchitect, een bezoek aan de
Messe Essen biedt iedereen inspiratie, nieuwe producten en kennis.
De exposanten kunnen in 2019 hun bedrijven presenteren in een bijzonder
hoogwaardige omgeving. De IPM ESSEN vindt namelijk plaats op het vernieuwde
beursterrein van de Messe Essen, dat na afronding van de laatste bouwfase in 2019
geheel gemoderniseerd zal zijn. Ruime, gelijkvloerse hallen met veel licht zorgen
voor de perfecte setting. Tijdens de IPM ESSEN 2019 zal voor het eerst gebruik
worden gemaakt van de nieuwe nummering. Bedrijven op het gebied van planten
exposeren in de hallen 1, 1A, 2, 4, 6, 7, 8, 8A, 8B, in de foyer van de Grugahalle en
in de Galeria. Techniek vinden de bezoekers in de hallen 3 en 4 en in de Galeria. In
beurshal 5 zijn alle bedrijven uit de bloemisterijbranche te vinden. Inrichting en
accessoires zijn zoals gewoonlijk thematisch gerangschikt in alle hallen.
België partnerland van de IPM ESSEN 2019
In 2019 wordt het land dat IPM ESSEN al jarenlang nauw aan het hart ligt het
partnerland. België krijgt namelijk dit jaar deze eervolle rol. Sinds het allereerste
begin hebben exposanten uit dit buurland van de IPM ESSEN deze grootste
vakbeurs ter wereld voor de groene sector ondersteund. Zelfs al bij de allereerste
editie in 1982 presenteerden Belgische bedrijven hun producten op de Messe
Essen. Met een aandeel van 80% van de Europese azaleaproductie, is het land dan
ook toonaangevend in de Europese tuinbouwsector. In 2019 pakken de Belgen
bijzonder groots uit op de beurs. De Belgische sierteeltproducenten tonen op hun
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gezamenlijke stand in hal 2 hun planten. De boomkwekerijen zijn
vertegenwoordigd in hal 6 en 8. Op alle beursdagen is er op de gezamelijke stand
in hal 2 een informatief programma. Daarnaast legt België tijdens het internationale
tuinbouwforum de focus op het thema duurzame tuinbouw.
"Explore your industry!"
In de IPM Discovery Centers in hal 8A draait het allemaal om verkoopconcepten
voor tuincentra. Onder de creatieve leiding van groenstylist Romeo Sommers
worden de producten van de IPM-exposanten slim gecombineerd en verwerkt in
aantrekkelijke verkoopconcepten. Middels de lezingen in de Speakers' Corner,
tijdens rondleidingen of op eigen gelegenheid, kunnen bezoekers het IPM
Discovery Center verkennen, en ervaren en leren hoe ze de klant van morgen
kunnen bereiken en steeds opnieuw kunnen inspireren.
Interessant kaderprogramma bij dé toonaangevende tuinbouwbeurs
Het trefpunt van de groensector is traditiegetrouw de Green City in hal 1. In het
Infocenter Gartenbau in deze hal zijn verschillende vakverenigingen, zoals het
Zentralverband Gartenbau e. V. en het Landesverband Gartenbau NordrheinWestfalen e. V. te vinden. Professionals uit de industrie zorgen met demonstraties,
workshops en speciale shows voor waardevolle informatie en inspiratie voor uw
eigen onderneming.
De educatieve tentoonstelling draait in 2019 helemaal om de wortel en de
wortelomgeving. Onder het motto 'Ondergronds goed!' komen de aspecten
omtrent het optimaliseren van de wortelomgeving aan bod. Organisaties op het
gebied van testen, onderzoek en advies informeren over de vele aspecten van het
vaak onzichtbare, maar beslissende deel van de plantproductie.
De IPM ESSEN is het internationale platform waar de besten zich met de besten
kunnen meten. De populaire showvitrine is er voor de twaalfde keer en biedt een
overzicht van de mooiste planteninnovaties van de exposanten van de IPM. De
onlangs geïntroduceerde Show your Colors Award wordt uitgereikt aan het beste
marketingverhaal over planten en struiken. Voor de IPM-Messecup tonen jonge,
opkomende bloemisten hun creativiteit met presentaties binnen het onderwerp
"Wilde dingen – natuurlijk, origineel, stoer en vrij".
Internationale sterren uit de bloemisterijsector ontmoeten elkaar op de
showbühne van het FDF Fachverband Deutscher Floristen. Onder andere zullen
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Frédéric Dupré uit Frankrijk, Sara-Lisa Ludvigsson uit Zweden en de Nederlandse
bloemsierkunstenaars Hanneke Frankema en Hans Zijlstra hun kunsten op het
hoogste niveau vertonen. De beste bloemisten uit Duitsland geven een jonge,
dynamische demonstratie. Onder andere onder het motto "No classic" ontwerpen
ze een alternatief bloemengeschenk voor Valentijnsdag. Bij de Flower Battles ligt
het tempo hoog. In deze creatieve wedstrijd creëren professionals binnen enkele
minuten een arrangement met bloemen.
Bij de Bloom's Trends spelen in 2019 groen en natuur een essentiële rol. De
bezoekers kunnen hun hart ophalen aan inspirerende floristiek in vier
trendthema's. Themahuizen in verschillende stijlen bieden plaats aan
trendgeoriënteerde productpresentaties, consumentenrelevante en actuele
producten, plantennieuwtjes en realiseerbare ideeën met bloemen. Daarnaast zijn
in het g&v CreativCenter nog meer POS-concepten te vinden.
De IPM ESSEN is hét platform om nieuw talent warm te maken voor de
groensector. Op woensdag 23 januari zijn schoolkinderen van klas 8 tot en met 10
welkom om meer over de beroepen in de groene sector te weten te komen. Deze
kennismakingsdag wordt door de Messe Essen in samenwerking met meerdere
vakverenigingen georganiseerd.
Meer informatie op: www.ipm-essen.de

