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Essen, donderdag 10 december 2018

IPM ESSEN 2019:

Opnieuw een hoog aantal
gemeenschappelijke stands.

deelnemers

bij

de

internationale

In totaal 17 landen presenteren hun innovaties in deze format
Het groot aantal internationale gemeenschappelijke stands onderstreept opnieuw de
betekenis van IPM ESSEN als toonaangevende beurs van de internationale
groensector. Bezoekers stellen deze format zeer op prijs, want op deze veelzijdige
stands kunnen ze snel, compact en efficiënt bij meerdere bedrijven informatie vinden
over landspecifieke producten.
België
Het partnerland van de IPM ESSEN 2019 is met drie gemeenschappelijke stands
vertegenwoordigd. 22 Belgische sierteeltproducenten tonen op hun
gemeenschappelijk stand in hal 2 vooral jonge planten waaronder chrysanten,
tuinplanten en kamerplanten. De Belgische boomkwekerijen zijn vertegenwoordigd
met 13 exposanten in hal 6 en met 3 bedrijven in hal 8. Ze presenteren
laurierbomen, bomen, bos- en haagplantsoen, rozen, sierstruiken en jonge
rododendrons. Hieronder bevinden zich winterharde containerplanten en planten
met kluit of met kale wortels. Op alle beursdagen worden op de gemeenschappelijk
stand in hal 2 voordrachten gehouden over actuele thema's.
(hal 2, hal 6, hal 8)
China
Ook voor het Rijk van het Midden is de IPM ESSEN een belangrijke beurs. De
Chinese gemeenschappelijk stand presenteert zeven bedrijven. Ze tonen toebehoren
voor de groene branche, waaronder onkruidmatten en plantenafdekkingen van vlies,
vorstbescherming van fleece, ledlampjes, bamboestokken en potten.
(hal 8B, stand 8B17)

MESSE ESSEN GmbH
Messeplatz 1
45131 Essen I Germany
Presse-Kontakt I Press Contact
Luise Halfmann
Fon + 49.(0)201. 72 44-898
luise.halfmann@messe-essen.de
Presse-Assistenz I Press Assistance
Claudia Brügger
Fon + 49.(0)201. 72 44-244
Fax + 49.(0)201. 72 44-249
presse@messe-essen.de
Presse-Fotoservice I
Press Photo Service
Rainer Schimm
Fon + 49.(0)201. 72 44-247
rainer.schimm@messe-essen.de
www.messe-essen.de
www.ipm-essen.de
Veröffentlichung kostenfrei –
Beleg erbeten
Publication free of charge –
Copy requested

INFORMATION

Costa Rica
Op de gemeenschappelijk stand van Costa Rica presenteren zich zeven bedrijven
onder de vlag van Consorcio Green Plants. Het aanbod omvat sierplanten zoals
aglaonema's, vijgenbomen, drakenbloedbomen, crotons, yucca's of bromelia's. Invitro planten spelen een grote rol. Zo werkt Consorcio Green Plants samen met
bedrijven om een groot aantal planten te kunnen aanbieden die op deze manier zijn
geteeld. Op de gemeenschappelijk stand wordt een in-vitro laboratorium
gepresenteerd. Bovendien is er een grote expositie van deze planten.
(hal 1, stand 1B17)
Denemarken
Na de modernisering van de Messe Essen is hal 6 de nieuwe thuishaven voor de
Deense gemeenschappelijk presentatie. Ongeveer 50 exposanten tonen onder de
vlag van Floradania Marketing het plantenassortiment van hun land. Hier zijn kameren tuinplanten, nieuwe plantenconcepten en innovatieve toebehoren te vinden.
Grote trendsetters zijn luchtverbeterende bloemen en planten die voor een goed
binnenklimaat zorgen. Voor deze producten is een eigen planten-lounge vrijgemaakt
op de gemeenschappelijk stand.
(hal 6)
Frankrijk
'Grown in France, Grown with Love'- is het thema van de presentatie van de Franse
exposanten. Onder de vlag van Val’Hor presenteren zich meer dan 20 bedrijven met
twee gemeenschappelijke stands. In de Galeria zijn producenten aanwezig van
bloeiende potplanten, zaaigoed, bloembollen en groenten. Hier zijn onder andere
speciale tomatensoorten voor op het terras, nieuwe fuchsia's, chrysanten en rozen te
vinden. De stand in hal 7 is opgebouwd door producenten van tuinrozen, bomen en
struiken. Daar staan vooral hoogwaardige camelia's met kleine bloesems en nieuwe
Pittosporum-soorten centraal.
(Galeria / hal 7, stand 7B16)
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Verenigd Koninkrijk
De Commercial Horticultural Association vertegenwoordigt met twee
gemeenschappelijke stands de Britse exposanten. In hal 3 worden technische
oplossingen gepresenteerd, bij de stand in hal 7 spelen planten made in Great Britain
de hoofdrol. Onder de twaalf bedrijven bevinden zich rozenkwekers en producenten
van Afrikaanse lelies, clematis of grassen. Op technisch gebied zijn bijvoorbeeld
onderhoudsvrije
ledverlichting,
verpakkingsoplossingen
of
boomverzorgingsproducten van gerecycled plastic te zien.
(hal 3, stand 3B37 / hal 7, stand 7A24 en 7B24)
India
De Coir Board of India, die de Indiase gemeenschappelijk stand vertegenwoordigt,
verwacht ongeveer 30 deelnemers. De exposanten laten zien wat zoal de
toepassingen kunnen zijn voor producten van kokosvezels. Kokosmest, Grow Bags
en toebehoren voor broeikassen zijn hier verkrijgbaar. Voordeel van deze producten
is dat ze milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar zijn.
(hal 8B, stand 8B22 en 8B39 / hal 4, stand 4C17)
Israël
5 bedrijven doen mee met de Israëlische gemeenschappelijk stand. Ze laten nieuwe
en bijzondere rassen van dit mediterrane land zien. Naast negen lavendelsoorten en
hitte- en droogtebestendige planten speelt groente een grote rol. Zo wordt
veredelde peper meegenomen naar Essen en de zeer populaire zoete aardappelen.
Ook hier zijn er nieuwe rassen.
(hal 2, stand 2B15)
Mexico
Producenten uit de staten Morelos en Mexico laten op de gemeenschappelijk stand
van hun land hun exportwaren zien. Hieronder bevinden zich snijbloemen, groene
planten en andere soorten zoals vetplanten. De Mexicaanse exposanten zijn te
vinden in het BGI Trade Center en prijzen daar hun producten bij internationale
kopers aan.
(hal 1, stand 1D12)
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Nederland
Nederland behoort tot de grootste exposerende landen op de IPM ESSEN. Daarom
organiseren ze tegelijkertijd twee overkoepelende gemeenschappelijks stands.
Royal Flora Holland is met 35 exposanten vertegenwoordigd. Hier staat de toekomst
van de groene branche centraal. Naast bloemen en planten nemen de bedrijven ook
verpakkingsoplossingen en digitale services mee naar de Messe Essen. Bovendien
worden innovaties rondom Supply Chain en Logistiek gepresenteerd. Bij het thema
Sales & Marketing vindt u informatie over Account Management, Channel &
Consumer Marketing en Sales Management.
(hal 1)
BIZZ Holland is al voor de zevende keer met een eigen gemeenschappelijk stand
aanwezig. Het ontwerp van de stand is een constructie van paletten en heeft een
natuurlijke, frisse uitstraling. 58 deelnemers geven een overzicht van het aanbod van
de Nederlandse boomkwekerijen. Van uitgangsmateriaal en stekken tot visueel
aantrekkelijke producten, van laanbomen, vaste planten en coniferen tot rozen en
sierstruiken. De deelnemers zijn onder andere afkomstig uit de boomkwekerijregio's
Boskoop, Opheusden, Venlo en Zundert. De bedrijven presenteren hun nieuwe
producten en het actuele aanbod van tuinplanten en bomen voor 2019. Bovendien
worden de nominaties voor de Show Your Colours Award IPM ESSEN 2019 op de
stand gepresenteerd en kunnen de bezoekers stemmen op hun favoriete plant.
(hal 8)
Polen
De Poolse Nurserymen Association en de Agencja Promocji Zieleni organiseren de
Poolse gemeenschappelijk stand. De exposanten zijn onder andere boomkwekerijen
en handelsondernemingen. Ze bieden een breed assortiment aan planten. Van
bomen, struiken en vaste planten tot klim- en fruitplanten. De jonge
boomkwekerijproducten zijn ook in-vitro vermeerderd. De maat van de planten
varieert van C2 tot C200 (code voor de potmaat). Het klimaat in Polen is ideaal voor
robuuste boomkwekerijproducten. De planten zijn sterk en winterhard.
(hal 6, stand 6E33)
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Portugal
Op de Portugese gemeenschappelijk stand worden mediterrane plantensoorten
gepresenteerd. De exposanten nemen hoogwaardige producten uit de regio mee,
waaronder klimplanten, struiken, grassen en succulenten. Momenteel zijn Dipladenia,
bougainvillea, oleander, hibiscus, wisselbloem, vleugeltjesbloem, winde en lavendel
zeer gewild.
(hal 6, Stand 6C25)
Spanje
Meer dan 30 bedrijven nemen deel aan de Spaanse gemeenschappelijk stand die in
2019 meer dan 1000 m2 omvat en wordt georganiseerd door de Spaanse
tuinbouwkoepel FEPEX. De exposanten komen uit de regio's Valencia, Catalonië,
Galicië, Andalusië en de Canarische eilanden. Ze hebben zich allemaal gespecialiseerd
in de productie en export van sierplanten en mediterrane gewassen. Onder andere
palmen, oleanders, olijfbomen, hibiscus, Dipladenia, Stephanotis en Allamanda zijn
hier te zien.
(hal 6)
Sri Lanka
Bij de gemeenschappelijk stand uit Sri Lanka spelen producten van kokosvezels de
hoofdrol. De stand wordt georganiseerd door de Coconut Development Authority
en er zijn zeven deelnemers. De kokosvezelproducten kunnen worden gebruikt in
de tuinbouw, in broeikassen, in de landbouw of ook in de tuin van particulieren.
(hal 4, Stand 4A09)
Taiwan
De Taiwanese gemeenschappelijk stand wordt gekenmerkt door de Koningin der
Bloemen: de orchidee. Naast deze fragiele schoonheden tonen de exposanten ook
het materiaal dat nodig is voor de teelt.
(hal 1, stand 1B36)
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VS
Omdat de EU een van de belangrijkste exportmarkten is, zijn de Verenigde staten
vertegenwoordigd met een paviljoen. De meerderheid van de exposerende
tuincentra komt uit het zuiden van het land. De gemeenschappelijk stand wordt
georganiseerd door de SUSTA, de Southern US Trade Association, een
gemeenschappelijke
exportorganisatie
van
landbouwproducten
zonder
winstoogmerk dat valt onder het Department of Agriculture in Washington. Hibiscus,
Liriope, tropische planten, bougainvillea, biologische grondstoffen en nog veel meer
behoren tot het aanbod van de bedrijven.
(hal 2, stand 2A31)
Ook Hongarije is op de IPM ESSEN 2019 vertegenwoordigd met een
gemeenschappelijk stand.
(hal 7)
Meer informatie op: www.ipm-essen.de

