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A GaLaBau 2016 változatlanul magas szinten zárult 
 
• Több nemzetközi látogató és kiállító 

• Megnövekedett látogatói színvonal 

• Elégedett kiállítók 
 

Négy sikeres nap után szeptember 17.-én zárult a 22. GaLaBau 

Nürnbergben: Szám szerint 64.1381 szakmabeli látogató érkezett, és 

tájékozódott a zöldövezetek tervezésében, építésében és gondozásában 

használatos termékekről és újdonságokról. Örvendetes továbbá a szakmai 

vásár nemzetköziségének növekedése. Ezévben körülbelül minden negyedik 

vállalkozó képviselt nemzetközi céget. A nemzetközi forgalom ebben a 

tekintetben 10%-kal növekedett, az előző rendezvényhez képest. A látogatók 

közt minden tizedik érkezett külföldről a késő nyári Nürnbergbe, többek 

között Ausztriából, Lengyelországból és Olaszországból. Stefan Dittrich, a 

GaLaBau főigazgatója, elégedetten foglalta össze: „A 2016-os GaLaBau 

hangulata nagyszerű volt, telt csarnokokkal és intenzív tájékoztató 

beszélgetésekkel. A GaLaBau ismét tökéletesen megfelelt a róla kialakult 

elvárásoknak, mint zöld szakmai összejövetel.” Ebben az évben a 

megnövekedett kiállítási területen 1.320 1  vállalkozó, összesen 13 

csarnokban állított ki. 

 

Mint a GaLaBau egyik eszmei és intellektuális támogatója, a bad honnefi BGL, 

(Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau; kert-, zöldterület-, és 

sportpályaépítési tartományi szövetség) is örömmel kommentálta a számos kiállító 

és látogató lelkes hangulatát a négynapos vásár idején. „A GaLaBau nagyban 

túltett az elvárásainkon. Ismét megmutatkozott, hogy Nürnberg a zöld szakmai 

üzletág találkozóhelye. Csak itt tudnak bel- és külföldi szakmabeliek és újságírók a 

kert- és tájépítés legújabb fejleményeiről és újításairól informálódni és 

meggyőződni a szakma technikai tudásáról és teljesítőképességéről.” - állította 

Ursula Heinen-Esser, a BGL ügyvezető igazgatója. „Nemcsak a kiállítók és 

résztvevők, de szakmai egyesületünk számára is sikeres volt a GaLaBau 2016”, 

fűzte hozzá Heinen-Esser.  

 

                                                
1 A vásár látogatóinak és kiállítóinak száma és a terület mértéke az  
FKM (Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellerzahlen; kiállítás- és vásár látogatási 
számának ellenőrzésére alakult önkéntes társaság) egységes definíciója alapján lett megállapítva és igazolva. 
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Részvételi elemzés: A szakmai közönség színvonala ismét emelkedett 

A vásár látogatói nagyrészt szakmabeli zöld- és szabadövezetépítési 

vállalkozásoktól érkeztek. Kismértékben növekedett a szakmai hivatalokból 

és nyilvános intézményekből, temetőfenntartó intézményekből és hivatalokból 

valamint motoros készülékeket értékesítő vállalkozásoktól érkező vendégek 

száma is. Emellett több szakmai tervezőt és építészt is sikerült Nürnbergbe 

csábítani mint 2014-ben. Ezen kívül építész- és tervezőirodák munkatársai, 

magángazdálkodási megbízók, golfpályák menedzserei és 

szabadidőparküzemeltetők is meglátogatták a 22. GaLaBau szakvásárt. 

 

A látogatók mintegy 60%-a vezetői szerepet tölt be a vállalkozásában, a 

döntéshozók részvételi aránya kicsivel ismét emelkedett, és majdnem elérte a 

82%-ot. Ezt mutatja legalábbis egy független piackutató intézmény részvételi 

elemzésnek előzetes eredménye. 

 

Egy átlagos GaLaBau látogató hozzávetőlegesen 1,3 napot tölt a vásáron. Ebben 

az időszakban mindenekelőtt újítások iránt érdeklődik. A megkérdezettek 82%-a 

szerint a GaLaBau modern és minden irányadó szakmai fejlődést bemutat. A 

szakmai vásárt látogatók több mint fele a részvételt ezen kívül 

továbbképzésre/tudás megszerzésére, tapasztalat- és információcserére és 

kapcsolattartás és -teremtés céljából használja. A látogatók 64%-a észleli a kert- 

és tájépítészet pozitív fejlődését, és biztos benne, hogy a szakmai ágazat a 

jövőben is tovább fog növekedni.  

 

2016-ban a látogatók számára az építő- és karbantartógépeket kínáló csoportok 

voltak a legérdekesebbek. A látogatók mintegy harmada a növények és növényi 

részek, valamint az építőanyagok, építő és gondozó anyagok és alkotóelemek 

szegmentjére összpontosított. Szinte az összes látogató (mintegy 96%) elégedett 

volt a kiállítás ajánlatával, ugyanennyien értékelték a magas színvonalú 

beszélgetéseket a standokon. 94%-uk már tervbe vette a GaLaBau 2018-on való 

részvételt. 

 

A GaLaBau 2016 keretprogramja is jó visszhangra talált a közönségnél. Mintegy 

90% találta előnyösnek a termékbemutatók melletti ajánlatot. Az első alkalommal 

elkülönített speciális részleget, a Garten[T]Räume-t (kerttér-kertálom), 77% 

dicsérte, ugyanúgy mint a földmunka- és területgondozási akciós teret, ahol a 

kiállítók élőben mutathatták be gépeiket. 
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A kiállítók: még több nemzetköziség 

37 országból 1.320 kiállító érkezett Nürnbergbe, ebből 336 volt nemzetközi kiállító. 

Németország mellett elsősorban Hollandia (58), valamint Olaszország (58), 

Ausztria (35), Franciaország (28), Belgium (18) Nagy-Britannia (12), 

Lengyelországból (12) és Svájc (11) képviseltette magát. A nemzetközi kiállítók 

száma 10%-kal növekedett.  

 

A GaLaBau súlypontja a gépeken fekszik, amely szegmenthez a kiállítók fele 

sorolható. Ezek a cégek építő- és karbantartógépeket mutatnak be. A kiállítók 

mintegy 35%-a az építőanyagok, természetes kövek, burkolókövek, 

teraszburkolatok, fák, növények, vetőmagok és hasonlók bemutatói közé 

sorolható. Ezen kívül, a kiállítók körülbelül 15%-a speciális területeket fed le, 

például játszótéri, város- és golfpályaberendezési ajánlatokkal. 263 vállalkozó az 

első alkalommal vett részt a 2016-os GaLaBau-n. 

 

A kiállítók a legjobb osztályzattal minősítették az eseményt: 91%-uk véleménye 

szerint a vásáron való részvétel összeségében sikeres volt, és sikeresen elérték a 

legfontosabb célcsoportotokat. 94%-uk új üzleti kapcsolatokra tett szert, 89%-uk 

élénk vásár utáni üzleti forgalomra számít. A cégek 90% már most biztos abban, 

hogy a 2018-as GaLaBau szakvásáron is részt fog venni kiállítóként. 

 

A 3A csarnokban zajló új szakértői fórum pozitív visszhangra talált 

A GaLaBau-n első alkalommal egy szakértői fórum is megrendezésre került a BGL 

standján. A központi helyszínként szereplő fórum leváltotta a szakmai napokat, 

melyek 2014-ben még a Nürnberg Convention Center Ost-ban kerültek 

megrendezésre. A vásár minden napján óránként két 15 perces előadásra került 

sor, többek között a házikertek és nyilvános zöldterületek témájában, szabályokról 

és szabványokról, valamint a GaLaBau szakvásár üzemgazdaságáról. A fórum 

sok látogatót vonzott, és a visszajelzések pozitívak voltak. 

 

A „Bauen mit Grün” 2016 ELCA trend díjat Anglia nyerte el 

A rövid előadások mellett minden díj és díjazás is a GaLaBau szakértői fórum 

keretében került átadásra. A nemzetközi „Bauen mit Grün” trend díjat az ELCA 

(European Landscape Contractors Association; európai tájépítő vállalkozók 

szervezete) egy angol magánprojektnek ítélte. Az ELCA elnöke, Emmanuel Mony 

kitüntetésben részesítette a „The Box House, Sevenoaks in Kent” nevezetű 

tervezetet, melyet beszédben dicsért: „Ez a kert egy tájkertészetileg igényesen 

kialakított házikert tökéletes példája. A kerttervezőnek és tájkertépítőnek 
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nagyon különleges módon sikerült több együtt álló régi és modern épületrészt 

egységesítenie. Ezzel egyidejűleg és ezáltal esztétikailag nagyon megnyerő 

arányban lett felosztva a kert.” 
 

Újdonságok kitüntetése: „GaLaBau-Innovations-Medaille” 2016 

2016-ban a BGL összesen 15 új terméket tüntetett ki (a benyújtott 124 termékből) 

a „GaLaBau-Innovations-Medaille” díjjal. Ezzel az éremmel új, élenjáró építő és 

karbantartó termék- és eljárási megoldások sikeres fejlesztését díjazzák. A zsűrire 

nagy benyomást tett a magas szintű innovációs energia és a termékek gyakorlati 

alkalmassága. 

 

Tájkertész-kupa 2016: A nyertesek Abu Dhabiba repülhetnek 

A tájkertész-kupa 2016-ban az első alkalommal a kiállítás parkjában és nem a 

csarnokban került megrendezésre. Az ország egész területéről 11 két fős csapat 

minősítette magát a részvételre. Az induló csapatoknak két igényes és munkával 

teli nap alatt kellett az árnyékban is 28 fokos hőségben egy 4x4 méteres kiállítási 

kertet a megadott feltételek alapján kialakítani. A fináléban mindent beleadtak, 

kalapáltak, ültetettek és izzadtak. Ösztönzésként szolgálhatott, hogy a nyertes 

csapat a szakmai világbajnokságon, a „WorldSkills 2017”- en Abu Dhabiban 

képviselheti Németországot. A győztesek ez alkalommal Bajorországból 

származnak. A freisingi Michael Schmidt és Vitus Pirschlinger lettek a német 

tájkertészeti bajnokok és váltották meg jegyüket Abu Dhabiba - 2017 október 

közepén indulnak. 

 

A következő időpont:  

A következő GaLaBau Nürnbergben kerül megrendezésre 2018 szeptember 

12 és 15 között.  

 

NürnbergMesse Kínában: Új zöld szakmai vásár Shanghaiban 

Green goes China: 2017-től a Nürnbergmesse China a szakmai vásár Greenery & 

Landscaping China rendezője Shanghaiban. A rendezvény más név alatt már 

2003 óta létezik, most azonban a Nürnbergmesse China és az alapító atyai 

szövetség Shanghai Landscape Architecture and Gardening Trade Association 

(SLAGTA) (shanghai tájépítészeti és kertészeti kereskedelmi szövetség) által 

tovább fejlődik. A Greenery & Landscaping China első rendezvénye 2017. június 7 

és 9 között kerül megrendezésre a shanghai Word Expo Centerben éves 

turnusban. 200 kiállítót várnak. 
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