BEURZEN

TWEEDE HOUTPRO+
GAAT VOLUIT VOOR INNOVATIE
VAN 31 OKTOBER TOT EN MET 3 NOVEMBER IN DE BRABANTHALLEN (‘S-HERTOGENBOSCH)

N

a de eerste, succesvolle editie in 2014 vindt dit najaar opnieuw HoutPro+ plaats. Tussen
dinsdag 31 oktober en vrijdag 3 november zal de vakbeurs het epicentrum vormen van
de houtbewerkingssector in Nederland en daarbuiten. Deze editie belooft alvast heel wat
verwachtingen in te lossen – en zelfs te overtreffen. HoutPro+ lijkt op de vooravond van haar
opening alvast vol zelfvertrouwen: er zijn op heel wat vlakken groeicijfers, er heerst een
ander economisch klimaat dan in 2014 en het programma oogt veelbelovend!
Rory Moerman
VERWACHTINGEN OVERTROFFEN
Drie jaar is een wereld van verschil voor de
organisatie van HoutPro+. Waar de beurs in
2014 nog plaatsvond onder moeilijke omstandigheden met o.a. economisch zwaar weer in
Nederland, lijkt anno 2017 vooral de zon te
schijnen. De komende editie is groter, sterker en
gevarieerder geworden.
De cijfers spreken voor zich: de editie van 2014
kende zo’n 140 exposanten in drie hallen –
waarmee de organisatie toen al haar eigen
verwachtingen overtrof. Deze editie is de
vakbeurs echter volop gegroeid: eind september
kon de organisatie al 190 exposanten bevestigen. Die staan overigens niet langer in drie
hallen, maar in vijf hallen.

STATIGE ONTVANGST
Dergelijke cijfers stemmen een organisator blij en
geven hem zelfvertrouwen. Ze laten hem toe om
beter met de druk om te gaan. Er is zelfs ruimte

voor een ludieke actie. Zo zullen de bezoekers
elke dag tussen 10 uur en 15 uur ontvangen
worden door ‘I wood be a statue’, een levend
standbeeld. Op zich al een huzarenstukje, maar
artiest Patrick van Horne zal zich speciaal voor
HoutPro+ hullen in een houten gewaad van 3,5
meter hoog!

CENTRALE INNOVATIEZONE
HoutPro+ wil de nieuwigheden centraal zetten
en vroeg elke exposant om een nieuwigheid uit
het assortiment te halen en te presenteren in de
daartoe voorziene zone in de Diezehal. Hoewel
de opdracht allerminst evident was, noch
geschikt voor elke exposant, slaagde de organisatie erin om een mooi kransje exposanten te
verzamelen die er hun innovatie zullen voorstellen.

T ERWIJL DE EDITIE 2014 ZO ’ N
140 EXPOSANTEN TELDE , KAN DE
ORGANISATIE VANDAAG AL MEER DAN

190

STANDHOUDERS OPTEKENEN

RUIMTE VOOR JONG TALENT
HoutPro+ schenkt heel wat aandacht aan de
klanten en professionals van de toekomst. In
samenwerking met het HMC (Hout- en Meubileringscollege) biedt de beurs een podium aan
jonge, net afgestudeerde ondernemers. Zo zullen
Koen Snitjer en Jochum Kortbeek met hun bedrijf
Woodclinic een volledige meubellijn realiseren,
terwijl Daan Van Weelden naar ‘s-Hertogenbosch komt met een gegraveerde kaart van
Rotterdam, die zal steunen op poten in de iconische vorm van de Erasmusbrug.

BELEVING TROEF

Houtpro+ is in de eerste plaats een belevingsbeurs met
tal van demonstraties

Het moge duidelijk zijn dat HoutPro+ wil dat de
bezoekers de beurs vooral ‘beleven’. De statige
ontvangst zet meteen de toon, waarna de
bezoeker ondergedompeld wordt in de beurs
met enerzijds de innovatieve ontwerpen en
anderzijds de talloze livedemonstraties van de
standhouders. 

HoutPro+ praktisch
Waar?
Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch (NL)
Wanneer?
31 oktober t.e.m. 3 november 2017
van 10 u. tot 20 u.
(vrijdag 3 november: van 10 u. tot 17 u.)
Toegang?
Enkel voor professionals en op vertoon van
geldige uitnodiging of via voorregistratie;
zonder uitnodiging/voorregistratie: € 25
Meer info?
www.houtproplus.nl

