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Vijf vragen aan …


… Stefan Dittrich, evenementmanager van GaLaBau

Van 12 tot 15 september 2018 komt de Europese groene sector weer
bij elkaar op de vakbeurs GaLaBau. De voorbereidingen voor de
23e editie van deze vooraanstaande beurs zijn in volle gang. We
spraken met Stefan Dittrich, de evenementmanager, over de
ontwikkeling van GaLaBau en de hoogtepunten waar de vakbezoeker
zich dit jaar op mag verheugen.
1. De GaLaBau 2016 was een groot succes. Met 1.320 exposanten, meer
dan 64.100 bezoekers en de extra gereserveerde Hal 2, werden er
nieuwe records gevestigd. Hoe lopen de beursvoorbereidingen voor de
komende GaLaBau?
Stefan Dittrich: „Ik kan zeggen dat de beursvoorbereidingen van de
GaLaBau 2018 uiterst positief verlopen. We zullen qua oppervlak
toenemen. Op grond van de enorme vraag, met name uit het segment van
de onderhoudsmachines, openen wij in 2018 opnieuw een extra hal,
namelijk Hal 11. Daarmee vindt de 23e GaLaBau voor ’t eerst plaats in
14 hallen. Bijzonder verheugend in dit verband is de internationale
ontwikkeling: Nederlandse exposanten hebben zich bijvoorbeeld nu al van
bijna 50 procent meer oppervlak dan in 2016 verzekerd. Uit Denemarken
en Tsjechië kunnen we op dit moment een oppervlakgroei van meer dan
70 procent melden. Natuurlijk staan de exacte kengetallen van beurs pas
midden september vast. In totaal rekenen we met circa 1.400 internationale
ondernemingen en zo’n 70.000 beursgasten.“

2. Welke doelen heeft u zich gesteld?
Stefan Dittrich: „We willen qua exposanten en bezoekers vaart zetten
achter de internationalisering en verder recht doen aan onze reputatie van
Europa’s meest toonaangevende beurs voor de groene sector.
Tegelijkertijd verheugen we ons erop dat de GaLaBau in het Duits
sprekende gebied al sinds geruime tijd het belangrijkste ontmoetingspunt
voor de groene branche is. Voor ons is het belangrijk om alle vakbezoekers
op de GaLaBau 2018 een nog omvangrijker vakaanbod aan te bieden,
evenals een interessant bijprogramma met talrijke hoogtepunten en enkele
nouveautés.“
3. Zijn er veranderingen in het beursconcept?
Stefan Dittrich: „De fantastische exposanten- en bezoekersaantallen van
de laatste keer, evenals de goede beoordelingen bij de exposanten- en
bezoekersenquête, laten zien dat ons beursconcept over ’t geheel
genomen aan de verwachtingen voldoet. 96 procent van de ondervraagde
bezoekers gaven aan dat ze tevreden waren met het aanbod op de beurs
en 91 procent van de exposanten beoordeelden het totaalresultaat van hun
beursdeelname als positief. Toch passen we het beursconcept natuurlijk
voortdurend aan, verfijnen het en breiden het Europese platform voor de
groene sector ook in 2018 uit met aantrekkelijke formules.“
4. Wat is hier precies gepland?
Stefan Dittrich: „We gaan bijvoorbeeld voor de eerste keer de formule
‚In gesprek met machine- en apparatengebruikers‘ samen met het
vaktijdschrift ‚Motorist‘ aanbieden, om handelaren in gemotoriseerde en
elektrische tuinmachines en -apparaten een nog grotere meerwaarde te
bieden. Deze belangrijke doelgroep mag zich op de dag voorafgaande aan
de GaLaBau onder anderen verheugen op een communicatieforum met
deelnemers uit industrie en handel, evenals een avondmanifestatie. Ook de
landschapsarchitecten moeten zich de GaLaBau 2018 niet laten ontgaan.
Naast de bouwbespreking om de halve dag, wordt in de stand van de Bond
van Duitse Landschapsarchitecten, gedacht aan een ‚Dag van de Kennis‘
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voor de nieuwe beroepsgeneratie, een communicatief treffen na de
afsluiting van de beurs, evenals een filmpresentatie over het onderwerp
‘Planning van de kindertuin’. Het praktijkforum dat wij samen met de
uitgeverij Callwey Verlag organiseren, ondergaat qua naam een omdoping.
Het heet in 2018 voor de eerste keer ‚GaLaBau Landscape Talks‘ en biedt
voor beroepsplanologen en landschapsarchitecten talrijke korte lezingen.
Natuurlijk zal op een halve dag ook weer de Federatie van Fabrikanten van
Speeltuinapparaten en Vrijetijdsinstallaties met interessante onderwerpen
vertegenwoordigd zijn. De federatie is in hal 1 bovendien van de partij met
de speciale tentoonstelling ‚Vrije ruimte van de toekomst –
speeltuinbelevenis van schoolplein tot park‘.“
5. Het speciale gebied ‘Garten[T]Räume’ (‘Tuindromen’) is tijdens de
laatste GaLaBau heel goed ontvangen. Wordt dit vervolgd?
Stefan Dittrich: „Natuurlijk! Groen zit nog steeds in de lift en staat voor
levenskwaliteit. We willen in het speciale gebied Garten[T]Räume in hal 3A,
dè ontmoetingsplek voor besluitvormers uit de branche, de verschillende
trends in de tuin- en landschapsaanleg in zijn totaliteit weergeven.
Bezoekers staan op circa 1.600 m2 sterk de aandacht trekkende en
inspirerende presentaties te wachten van diensten en producten. Zo is er
voor de bezoekers een stadsgebied met decors van flatgebouwen,
binnenplaatsen en gevel- en dakvlakken. Er is een privé ruimte met een
piazza, die uitnodigt tot ontspannen en genieten van de nieuwste trends in
de privé tuin. De zwaartepunten van het landelijk gebeuren liggen bij de
onderwerpen natuurbescherming, het landschap terug naar de oorsprong,
regenwaterbeheer, evenals de moestuin. Het opnemen van expertfora met
vaklezingen in de speciale gebieden, vormt een extra voordeel voor de
bezoekers.“
Meneer Dittrich, hartelijk dank voor het gesprek!
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Contactpartners voor pers en media
Helen Kreisel, Saskia Viedts
T +49 9 11. 86 06-83 29
F +49 9 11. 86 06-12 83 29
saskia.viedts@nuernbergmesse.de
Alle persteksten evenals verdere informatie, foto’s en video’s in de
Newsroom via: www.galabau-messe.com/en/news
Verdere diensten voor journalisten en mediavertegenwoordigers hier:
www.galabau-messe.com/press
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