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Beurskoers - nieuwsbrief #2

Nu de meeste vakanties ten einde zijn stuur ik u de tweede Fedecom Fairs nieuwsbrief,
Beurskoers genaamd. We zijn voor onze drie beurstitels een maand geleden gestart met de
voorbereidingen waarbij voor de eerste beurs AgroTechniek Assen het accent op het werven
van deelnemers ligt.
Momenteel gelden er wegens corona nog maatregelen voor veel evenementen. We volgen dit
uiteraard nauwgezet. Volgens de huidige regelgeving kunnen alle beurzen doorgaan in de opzet
zoals u dat gewend bent.
Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, tips of opmerkingen zijn dan verneem
ik dat graag via mail, telefoon of in een persoonlijk gesprek.
AgroTechniek Assen 2021

De werving van deelnemers is in volle gang. De
aanmeldingen van de grote standhouders kwamen
dermate snel binnen dat we eerder zijn begonnen
met het indelen van de plattegrond dan
aanvankelijk gepland. Momenteel is 90% van de
hal al ingedeeld dus het animo onder de bedrijven
is zeer goed te noemen. De komende periode
benaderen we de exposanten van 2019 die nog niet ingeschreven hebben.
De grote entreetent waar 20 stands waren geplaatst van de 2019 editie zal niet terugkeren. De
entree aan circuitzijde van de hal zal deze editie gebruikt worden. Ook zijn de drie
cateringpleinen groter dan de vorige editie zodat bezoekers meer ruimte hebben om te eten of
te drinken en dat dus niet op omringende stands hoeven te doen.

Binnenkort wordt het expoloket voor deelnemers geopend waar allerlei zaken besteld kunnen
worden zoals water, standbouw, meubilair, rigging, tapijt enzovoorts.
Aangezien AgroTechniek Assen een vakbeurs is met bezoekersregistratie, dagelijks wisselende
bezoekers trekt en de beurshal een zogenaamde doorstroomlocatie kan de beurs op dezelfde
wijze doorgang vinden als in 2019.
Indien de coronamaatregelen medio november onverhoopt worden verzwaard waardoor de
beurs niet of niet in voldoende mate bezoekers mag trekken, dan wordt de beurs verschoven of
zelfs geannuleerd. In dat laatste geval krijgen alle deelnemers de betaalde standhuur
gecrediteerd en teruggestort.
ATH Digitaal

De afgelopen maanden hebben we achter de
schermen hard gewerkt aan het verbeteren en
door ontwikkelen van ATH Digitaal. De
downloadsnelheid is aanzienlijk sneller en de
communicatie tussen exposant en bezoeker is
verbeterd. We staan nu aan het begin van de
tweede live fase die we begin dit jaar in November
2021 gepland hebben. We werken nu aan een
concept waarbij we de beurs AgroTechniek Assen
willen integreren in ATH Digitaal. Hierover zullen we binnen enkele weken de digitale
deelnemers berichten. Dan zullen we ook uit de doeken doen hoe we het ATH Digitaal jaarboek
aan het einde van het jaar gaan uitbrengen en verspreiden.
AgroTechniek Holland 2022 en GroenTechniek Holland 2022

Vorige maand zijn we gestart met de organisatie van de
beurzen AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland die
14 t/m 17 september 2021 gelijktijdig plaatsvinden.

Momenteel wordt gewerkt hoe we het beursterrein gaan
indelen voor beide vakbeurzen waarbij we de focus hebben op
de eigen identiteit van beide beurzen en op indelingsprincipes
ten behoeve de mixed zone: hiermee wordt bedoeld het
centrale beursterrein waar exposanten geplaatst worden die
zowel ATH als GTH gerelateerde machines en werktuigen
aanbieden. Hierover zullen we medio oktober de reeds ingeschreven deelnemers en oud
deelnemers berichten.
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Deze e-mail is verstuurd aan info@amaliapost.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@fedecomfairs.nl toe aan uw adresboek.

