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IPM ESSEN op de Duitse gemeenschappelijk stand van Growtech


Exposanten profiteren van nieuwe verkoopmogelijkheden in Turkije


Exposanten profiteren van nieuwe verkoopmogelijkheden in Turkije

De IPM ESSEN zal als onderdeel van een gemeenschappelijk stand vertegenwoordigd zijn op Growtech in Turkije. Van 23 tot 26 november 2022 presenteren dan 600 exposanten in Antalya hun producten en diensten op het gebied van de tuinbouwbranche. Ook het Duitse paviljoen wil zich graag voorstelen aan de internationale beursbezoekers. We zijn erg blij dat we samen met onze exposanten op Growtech aanwezig zijn. "Op die manier bieden wij Duitse bedrijven de mogelijkheid hun marktradius resoluut uit te breiden en nieuwe doelmarkten aan te boren", aldus Andrea Hölker, projectleidster van IPM ESSEN.

De Duitse gemeenschappelijk stand wordt gesponsord en georganiseerd door het Duitse Ministerie van Economische Zaken en het Duitse Ministerie van Landbouw. Zo ondersteunen de ministeries Duitse bedrijven bij hun deelname aan beurzen in het buitenland. Naast IPM ESSEN en het Duitse Ministerie van Landbouw nemen de volgende bedrijven deel aan het Duitse paviljoen op Growtech: Humintech GmbH, Menno Chemie-Vertrieb GmbH, Otte Metallbau GmbH & Co. KG, pulsFOG Dr. Stahl & Sohn GmbH, Reimann Spinnerei und Weberei GmbH en STEP Systems GmbH.

Exposanten verwachten vier informatieve, bewogen beursdagen in Antalya, want Growtech wordt beschouwd als een belangrijke beurs voor de tuinbouwtechniek en de producerende tuinbouw. Zo zullen onder andere leveranciers van de productgroepen Broeikassen en technologieën, Irrigatiesystemen en -technologieën, Zaaigoed, Plantenvoeding en -bescherming hun innovaties en nieuwe ontwikkelingen tonen. De exposanten op de Growtech van dit jaar komen uit meer dan 20 landen. Naast Duitsland zijn o.a. ook Spanje, Frankrijk, Nederland en Zuid-Korea vertegenwoordigd.

Meer informatie via: www.ipm-essen.de en via www.growtech.com.tr


22.11.2022
Aandacht voor de toekomst van de tuinbouw


De belangrijkste onderwerpen van de toonaangevende beurs zijn duurzaamheid en klimaatverandering 
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Na de laatste vergadering van de adviesraad van IPM ESSEN waren de deelnemers het unaniem met elkaar eens: de tuinbouw staat voor grote uitdagingen. Naast het tekort aan gekwalificeerd personeel en de klimaatverandering zorgt vooral de energiecrises voor grote onrust in de groene branche. Moderne technologieën kunnen als hefboom dienen voor een toekomstbestendige productie. Daarom zal de Internationale Plantenbeurs van 24 t/m 27 januari 2023 gericht zijn op de techniek. In hal 4 viert het nieuwe 'Innovatiecentrum Tuinbouwtechnologie' (Innovationscenter Gartenbautechnik) zijn première.

"We pakken gezamenlijk de uitdagingen van de sector aan. De beste gelegenheid hiervoor is de komende IPM ESSEN. Deze beurs is net aan het begin van het jaar het trendsettende platform voor de groene sector, waar onze onderwerpen uitvoerig worden besproken en innovaties worden gepresenteerd", aldus Eva Kähler-Theuerkauf, voorzitter van de Duitse Adviesraad en voorzitter van de Duitse Tuinbouwvereniging Nordrhein-Westfalen (Landesverbandes Gartenbau Nordrhein-Westfalen).

Innovatiecentrum Tuinbouwtechniek - dat is gepland

Bedrijven en start-ups, maar ook onderzoek en wetenschap presenteren hun producten en projecten in een gezamenlijke ruimte in hal 4. Daarnaast zullen paneldiscussies en keynote-voordrachten uitwisseling stimuleren en de huidige stand van de wetenschap bespreken. Ook de mogelijkheden die de tuinbouw nu al met succes voor duurzame en energiebesparende productie gebruikt, zullen het onderwerp zijn van de educatieve tentoonstelling in het Infocenter in de Green City. "Het motto luidt "Tuinders kunnen het! – zuinig omgaan met hulpbronnen en duurzaam produceren".

Rondleidingen langs klimaatbomen en vaste planten

Wat zijn de bomen van de toekomst? Welke planten zijn bestand tegen hitte, droogte, zware regen en storm? De klimaatverandering wordt ook zichtbaar in het stedelijk groen. Groenbeheerders en ruimtelijke planners willen planten gebruiken die ook bestand zijn tegen moeilijke klimaatomstandigheden. IPM ESSEN biedt daarom opnieuw rondleidingen aan over het onderwerp 'Klimaatbomen'. Om ook aandacht te besteden aan de bevordering van de biodiversiteit, zal tijdens de IPM ESSEN 2023 dit aanbod worden uitgebreid. In samenwerking met de Duitse vereniging 'Kwekers van vaste planten' (Bund deutscher Staudengärtner), de 'Ring van vaste planten-kwekers' (Stauden Ring) en geselecteerde exposanten worden rondleidingen aangeboden langs vaste planten. Ontmoetingsplaats daarvoor is hal 6.


04.08.2022
IPM Concept Store viert première op de IPM ESSEN 2023


Nieuwe ruimte voor woninginrichting, bloemisterij en delicatessen
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Op de IPM ESSEN 2023 staat onze vakbezoek(st)ers een nieuw aanbod te wachten: De IPM Concept Store zal worden gelanceerd tijdens de volgende editie van ‛s werelds grootste handelsbeurs voor tuinbouw van 24 t/m 27 januari in de Messe van Essen. Een open en modern winkelconcept schept een aantrekkelijk presentatiekader om producten op het gebied van woonaccessoires, geschenkartikelen, tafelgerei, schrijfwaren, bloemisterijbenodigdheden, tuingourmet en delicatessen op een persoonlijke en individuele wijze te presenteren. Daarnaast krijgt de IPM Concept Store ook een digitale vorm. Geïnteresseerde exposanten kunnen per direct een standplaats reserveren.

“De groene vakhandel richt zich op een steeds breder productenscala. Daarbij komt de nadruk steeds meer te liggen op thema- en woonwerelden die verschillende productgroepen en niches combineren. Planten en bloemen worden gepresenteerd naast serviezen, sierkussens en likeuren. Deze mix creëert een moderne winkelervaring. De vakhandel en de tuincentra hebben reeds een begin gemaakt met deze trend, die nu door de IPM Concept Store wordt opgenomen. De speciale zone opent ook de deur naar bedrijven in de groene sector die tot nu toe weinig raakvlakken met tuincentra hebben gehad. Voor de vakbezoek(st)ers is er een echte toegevoegde waarde”, verklaart Andrea Hölker, projectleidster van IPM ESSEN.

Hoogwaardig productpresentatie, zowel ter plaatse als digitaal

Met zijn open en moderne presentatieconcept creëert de nieuwe IPM Concept Store in hal 5 een bijzondere winkelambiance. Een geïntegreerde lounge area met een café en uitzicht op het Grugapark nodigt uit tot gesprekken. Het productenassortiment kan geheel naar eigen inzicht worden geënsceneerd. Bovendien leiden touchpoints in de digitale IPM Concept Store tot contact met exposanten en verdere productinformatie - zowel tijdens als na de beurs.

Een stand kan al vanaf twee vierkante meter worden geboekt, zodat uw producten met weinig moeite een plaats zullen vinden in het nieuwe beursconcept op de IPM ESSEN 2023.

Nadere informatie en registratie op: www.ipm-essen.de


