Persbericht
Organisator en exposanten tevreden over Bouw&Reno:
“Minder bezoekers dan andere jaren maar wel een publiek dat
duidelijke interesse toonde.”
Bouw&Reno blikt terug op een goede beurs met veel bezoekers en tevreden
standhouders. Toch zal deze editie op minder bezoekers kunnen rekenen maar, zo
klinkt het bij de standhouders, de aanwezige bezoeker is wel geïnteresseerder wat tot
meer afspraken leidt. Volgend jaar vindt Bouw&Reno plaats van 14 tot 22 januari.
Bouw&Reno kan terugblikken op een goede editie. Ondanks de pandemie vonden toch heel wat
mensen hun weg naar de bouw- en renovatiebeurs in Antwerp Expo. Organisator EasyFairs zette
alles op alles om de beurs in alle veiligheid te kunnen laten plaatsvinden en dat loonde.
Geïnteresseerd publiek
Door de coronapandemie merkt organisator EasyFairs dat wel minder mensen de weg vonden
naar de beurs. “Wij kunnen terugblikken op een geslaagde beurs met iets minder bezoekers dan
andere jaren, maar wel met een publiek dat zeer geïnteresseerd is. We hebben lang moeten
wachten of we de beurs wel mochten organiseren maar wij zijn altijd blijven geloven in de beurs.
We hebben er ook alles aan gedaan om de beurs te kunnen laten doorgaan. En wanneer je hier
door de hallen wandelde, kan je alleen maar concluderen dat het de juiste beslissing was om
Bouw&Reno te laten doorgaan”, vertelt organisator Farida.
Bij de exposanten heerste er bij aanvang wat twijfel. Gaan bezoekers hun weg wel vinden? Maar
die twijfels zijn door de week heen verdwenen. “Onze exposanten trekken hier met een goed
gevoel de deur achter zich dicht. Er zijn zelfs exposanten die al een plek hebben gereserveerd
voor de volgende editie van 14 tot 22 januari 2023. Nog anderen namen een optie”, gaat Farida
verder. “We merken dat exposanten blij zijn dat zij opnieuw contact kunnen hebben met
potentiële klanten en dat zij hun diensten kunnen voorstellen.”
Tevreden exposanten
Dat merken ook de standhouders. “Er is minder volk dan de andere jaren maar de kwaliteit van
de bezoeker is wel beter”, klinkt het bij renovatiebedrijf ZeDreno. “Uit de gesprekken die we
hebben met bezoekers komen veel meer afspraken voort waarvan we wel merken dat die ook
tot iets kunnen leiden. En dat is wat telt.”
Bij EasyKit Slimme Zelfbouw spreken ze over een goede beurs met heel wat geïnteresseerde
bezoekers. “Doe-het-zelven spreekt steeds meer mensen aan. Dat heeft enerzijds te maken met
de economische situatie en de stijgende prijzen. Door het zelf te doen, kunnen mensen heel wat
besparen. Daarnaast zijn er de strenge regels en verplichtingen rond bijvoorbeeld isolatie en
ventilatie”, klinkt het bij EasyKit. “Wie de handen uit de mouwen wil steken, is dan bij ons aan het
goede adres. Ook al ben je helemaal niet zo handig.”
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Wonen in Mechelen
Op 29, 30 en 31 januari en 4, 5 en 6 februari vindt in Mechelen Wonen plaats, een beurs die zich
focust op bouwmaterialen en de afwerking van een woning. “Ook daar zetten we net zoals
Bouw&Reno in op veiligheid voor iedereen. Mondmaskers zijn verplicht en je moet je CST
kunnen voorleggen. Ook wordt het aantal bezoekers continue gemonitord en wordt de
luchtkwaliteit bewaakt. Wordt de norm overstegen, dan kunnen we terugvallen op een goed
ventilatiesysteem."
Meer info over Wonen vind je op www.wonen.eu

