INFORMATIE

Essen, 21. november 2022

Van 23 tot 26 november

IPM ESSEN op de Duitse gemeenschappelijk stand van Growtech
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
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