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AUF DER IPM ESSEN 
TRIFFT SICH DIE WELT

 

Uw zakelijke netwerk

◆  Regionale tuinbouwvereniging van  
Noordrijn-Westfalen (hal 1A)

◆  Duitse brancheorganisatie van bloemisten –  
deelstaatbond (hal 1A)

◆ Centrale Duitse vereniging voor de tuinbouw (hal 1A)

◆  Vereniging van Duitse bloemengroothandel  
en -importhandel (hal 1)

◆ Verbond van Duitse tuincentra (Galeria)

◆ Verbond van de tuinindustrie (Galeria)

◆ Vereniging van Duitse boomkwekerijen (hal 7)

◆ European DIY Retail Association – EDRA

ONZE 
PARTNERS

◆  GROENE trends en POS-concepten die een goede 
omzet garanderen

◆  GROOT productassortiment en internationaal  
partnernetwerk

◆  GENIALE noviteiten op het gebied van planten en 
technische innovaties

Dat is de IPM ESSEN – wereldwijd toonaangevend 
voor de tuinbouw

Cijfers van de IPM ESSEN 2018.

OP DE IPM ESSEN  
KOMT DE HELE  
WERELD BIJ ELKAAR

1.577 
exposanten uit 45 landen

54.100 
vakbezoekers uit 104 landen

93 % 
van de vakbezoekers bevelen de IPM ESSEN aan
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UNIEK: 
HET BIJPROGRAMMA

NIEUWE NUMMERING VAN DE HALLEN 
VOOR DE IPM ESSEN 2019

GREEN CITY
Het ontmoetingspunt in hal 1A

◆  Infocenter Gartenbau met presentatie van  
noviteiten en educatieve tentoonstelling  
“Onderaards goed!”

◆  Haymarket’s g&v CreativCenter en BLOOM’s  
presenteren florale concepten voor POS en  
creatieve workshops

◆  IPM-wedstrijden

◆  FDF-World met live shows van hoog niveau van 
internationale topbloemisten

GROENE CARRIÈRE
Banenbeurs voor de internationale tuinbouwsector 
(foyer Grugahalle)

SHOW YOUR COLOURS AWARD 
Storytelling over bijzondere producten – met verkiezing 

door de bezoekers (hal 8) De verbouwing van de MESSE ESSEN tot een van de in 
technisch opzicht modernste beursterreinen van Duits-
land is bijna afgerond.

De ontstane ruime hallen op de begane grond zijn voor-
zien van een nieuwe nummering. Dat betekent voor u 
dat u zich gemakkelijk en snel kunt oriënteren op het 
hele beursterrein.

Vanuit oostelijke richting is de IPM ESSEN via de tijdelijke 
foyer van hal 8B toegankelijk. Een duidelijke bewegwij-
zering zorgt ervoor dat de andere beurshallen van  
daaruit rechtstreeks bereikbaar zijn.

PLANTEN
in de hallen 1, 2, 4, 6, 7, 8, 8A, 8B, Galeria, foyer Grugahalle  
Boomkwekerijplanten • bloeiende potplanten • bloembollen • bonsai •  
groente • groene planten • hydroculturen • palmen • zaaigoed • snijbloemen • 
heesters • verkoopbevorderende producten

FLORISTIEK
in hal 5 Decoratie • floristbenodigdheden • tuin culinair • rouwbloem-
stukken • kaarten • handgemaakt keramiek • kaarsen • rietwaren •  
kunstnijverheid • stempelmachines • droogbloemen/zijdebloemen •  
siervazen van glas, keramiek, porselein, kunststof, emaille • verkoop-
bevorderende producten

UITRUSTING
in alle hallen (voor het belangrijkste deel in hal 5) Bloem bakken • 
dienstverleningen • vakliteratuur • tuinmateriaal • tuindecoratie •  
tuinbenodigdheden • winkelbouw en winkelinrichtingen • logistiek •  
plantenkuipen buiten • software + IT-advies • verkoopbevorderende  
producten • uitgeverijen • woonaccessoires

TECHNIEK
in de hallen 3, 4, Galeria Irrigatie- en drainage-installaties • aardesoorten, 
turfsoorten en substraten • kassenbouw • verwarmingstechniek • koeltech-
niek • machines en apparatuur • meet- en regeltechniek • bedrijfswagens en 
aanhangers • plantenbescherming • techniek voor fruit- en groenteteelt • 
techniek voor boomkwekerijen • techniek voor tuin- en landschapsbouw • 
potten • transport- en hefapparatuur • verkoopbevorderende producten •  
gereedschap voor tuin- en landschapsbouw

Meer 
informatie vindt 
u online op 
www.ipm-essen.de

HET IPM DISCOVERY CENTER – 
“EXPLORE YOUR INDUSTRY”
De POS-belevingswereld in hal 8A

Ontdek de nieuwste trends en laat u bijpraten over 
het koopgedrag en de behoeften van uw klanten: 
het IPM Discovery Center presenteert u complete 
winkelsituaties, de nieuwste verkoopconcepten 
voor POS en geeft praktische tips waarmee u uw 
omzet kunt verhogen.



Entreeprijzen
 aan de kassa online
Dagkaart  € 33,00  € 22,00
2-Dagenkaart € 46,00  € 34,00
Duurkaart € 75,00  € 60,00
Toegangskaarten 
voor scholieren € 21,00 € 13,00

Groepskaarten op aanvraag

Officiële beurscatalogus
Prijs bij de dagkassa € 16,00

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag,
dagelijks: 9.00–18.00 uur

Organisator
MESSE ESSEN GmbH
Messeplatz 1
45131 Essen | Duitsland
Fon +49. (0)201. 72 44-0 
Fax +49. (0)201. 72 44-513
info@messe-essen.de
www.messe-essen.de

In samenwerking met de regionale 
tuinbouwvereniging van Noordrijn- 
Westfalen en de Duitse branche-
organisatie van bloemisten (deel-
staatbond) onder de ideële verant- 
woordelijkheid van de centrale 
Duitse vereniging voor de tuinbouw

Hotelreserveringen
EMG – Essen Marketing GmbH
Touristikzentrale Essen
Fon +49. (0)201. 88 72-046
Fax +49. (0)201. 88 72-044 
touristikzentrale@essen.de 
www.visitessen.de 

Bereikbaarheid

VANUIT HEEL DUITSLAND 
MET DE TREIN VANAF 
€ 54,90* NAAR DE IPM ESSEN!
trainticket.messe-essen.de
*Enkele reis incl. OV in de stad.

Met de trein: 
Essen Hauptbahnhof, met de  
metro (U 11) naar het beursterrein 
(7 minuten) 

Met het vliegtuig: 
Düsseldorf Airport, IPM counter/
terminal B, met de Airport-
Express bus in 20 minuten naar de 
MESSE ESSEN (prijs voor heen- 
en terugreis € 25,00, enkele reis 
€ 15,00)

Met de auto: 
Snelweg A 52 (afrit Essen-Rüt-
tenscheid) en A 40/A 42

Koop uw kaart online 
op www.ipm-essen.de 
en print hem uit. 
 
De voordelen voor u op een rij: 
•  U bespaart € 11,00 per dagkaart 

resp. € 15,00 per duurkaart
• Geen wachttijden bij de kassa 

Powered by IPM ESSENPowered by IPM ESSEN

IPM worldwide

28–31 januari 2020 
ipm-essen.de

Herfst 2019, Dubai
ipm-dubai.com | wop-dubai.com

20–22 april 2019, Shanghai 
hortiflorexpo.com

10–12 september 2019,
Moskou | flowers-expo.ru

DE IPM ESSEN IS UITSLUITEND VOOR 
VAKBEZOEKERS TOEGANKELIJK.

KOOP UW DAGKAART 
ONLINE EN BESPAAR 
MEER DAN 10 EURO


