Persbericht
Save the date
AGROTECHNIEK HOLLAND en GROENTECHNIEK HOLLAND
gelijktijdig van 14 T/M 17 SEPTEMBER 2022 IN BIDDINGHUIZEN
Fedecom organiseert Agrotechniek Holland (ATH) en Groentechniek Holland
(GTH) in 2022 gezamenlijk op hetzelfde moment. De coronaperiode is door de
branche benut om een beursstrategie voor de toekomst uit te zetten. Fedecom
heeft in nauw overleg met haar leden ervoor gekozen om de beide outdoor vakevenementen AgroTechniek en GroenTechniek Holland gelijktijdig van 14 t/m
17 september 2022 op het vertrouwde beursterrein in Biddinghuizen te
organiseren.
“Als gevolg van de coronamaatregelen waren we gedwongen om ATH2020 uit te stellen
en GTH2021 door te schuiven. Daarom hebben we besloten met de vooruitzichten van
versoepelde coronamaatregelen om de beide vak-evenementen in dezelfde periode in
september 2022 te organiseren. Onze exposanten-leden onderschrijven de voordelen van
een bundeling van de activiteiten. Beide beurzen zullen nadrukkelijk hun eigen identiteit
behouden voor wat betreft beursconcept en bezoekerswerving. Van tractoren,
hooibouwmachines en andere land- en staltechnieken tot professionele machines voor
tuin, park, weg & bermonderhoud, alle technische oplossingen voor de landbouw en het
groenbeheer zijn op beide evenementen te zien. Hierdoor is een bezoek aan de Fedecomvakbeurzen meer dan ooit dé one-stop-shop voor professionals in de agrosector en de
het groensector. Zeker nu we de gelegenheid bieden om de beurzen ook online te
bezoeken via het Digitale Beursplatform”, aldus Gerard Heerink, directeur van Fedecom.
ATH2022: Technische oplossingen bieden boeren perspectief
“De organisatie van de zesde editie van het tweejaarlijkse vak-evenement AgroTechniek
Holland in Biddinghuizen gaat vliegend van start omdat tientallen inschrijvingen voor het
door corona geannuleerde ATH2020 zijn blijven staan. Het inmiddels niet meer weg te
denken outdoor agro-evenement voor fabrikanten, importeurs en dealers in de
landbouwmechanisatie staat verwachtingsvol in de startblokken,” aldus beursmanager
Willem Bierema. Van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 september 2022 wordt “alles
wat boeren boeit” getoond aan iedereen die werkzaam is in de landbouw, waaronder
akkerbouwers, melkveehouders, loonwerkers, boeren met een gemengd bedrijf en
iedereen die betrokken is bij het agrarische bedrijf. Als ontmoetingsplek waar alle
stakeholders van de agrosector elkaar kunnen spreken heeft ATH een belangrijke plek
verworven in de agrarische agenda.
GTH2022: Technische oplossingen houden Nederland Groen
“Het vak-evenement Groentechniek Holland beleeft in 2022 de vijfde editie. Het
inmiddels beproefde outdoor beursconcept staat na de laatste editie in 2019
verwachtingsvol in de startblokken,” aldus beursmanager Willem Bierema.
Alle nieuwste machines, technieken en trends in de groensector komen letterlijk tot leven
op de grootste groene vakbeurs die Nederland rijk is. Daarmee is GTH ook de grootste
ontmoetingsplaats voor alle stakeholders in de wereld van toelevering, gebruik, service
en distributie van techniek & diensten in de groensector.

Twee beurzen in één klap én online
Beide beurzen zullen hun eigen identiteit, beleving en uitstraling behouden voor wat
betreft beursconcept en bezoekerswerving. Er zal sprake zijn van een entree voor
AgroTechniek Holland en een aparte entree voor GroenTechniek Holland, waarbij wel een
vrije doorloop tussen beide beursterreinen mogelijk is. Dit betekent dat boeren en
loonwerkers na afloop van hun bezoek aan ATH ook de beurs GTH kunnen bezoeken en
omgekeerd hoveniers, sportparkeigenaars, greenkeepers, groendienst medewerkers en
beheerders van de groene ruimte de ATH kunnen bezoeken. Professionele machines en
nieuwe technieken in zowel agro- als groentechniek zijn voor beide groepen bezoekers
interessant en ATH-GTH 2022 is daardoor meer dan ooit dé one-stop-shop voor
professionals in de agrosector. ATH en GTH 2022 zullen niet alleen fysiek te bezoeken zijn
maar ook online. Hierdoor biedt Fedecom een hybride beursconcept dat wereldwijd 24/7
exposure realiseert voor de deelnemende merken.
Alle actuele informatie is te vinden op www.agrotechniekholland.nl en
www.groentechniekholland.nl
Fedecom is de branchevereniging van fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in
techniek t.b.v. de agrosector, het groenbeheer en interne bedrijfslogistiek. Fedecom kent
ca. 1000 leden, die gezamenlijk werkgelegenheid bieden aan 16.500 medewerkers en
een bruto jaaromzet van ca. €5,5 miljard realiseren.
De organisatie van de vak-evenement AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland is
in handen van Fedecom Fairs BV, de beursorganisatie die 100% eigendom is van
Fedecom. Naast de genoemde vakbeurzen organiseert Fedecom Fairs de regionale
vakbeurs AgroTechniek Assen en het digitale beursplatform ATHDigitaal
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