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VGB aanwezig op IPM 
 

Tijdens de Internationale Pflanzen Messe (IPM) in Essen, Duitsland vestigt de 

brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten VGB de aandacht 

op de Nederlandse Export en het belang van samenwerken. Met vier exporteurs 

neemt zij deel aan de stand van de Duitse zusterorganisatie Blumen- Groß- und 

Importhandels (BGI). De beurs vindt plaats van dinsdag 27 tot en met vrijdag 

30 januari.  

 

Belangrijkste beurs 

De IPM is de belangrijkste beurs voor handelaren in de sierteeltsector omdat de hele 

keten is vertegenwoordigd. Men vindt op een oppervlakte van 105 duizend vierkante 

meter – dankzij 1600 deelnemers uit circa 50 landen - een compleet overzicht van 

productie, technologie, bloemisterij-, tuin- en promotieartikelen. Vorig jaar werd de beurs 

ruim bezocht door ongeveer 60.000 vakgenoten. Meer informatie:  

www.ipm-essen.de. Op stand 1D12.18 zijn de Nederlandse handelsbedrijven Buurman 

Planten, Dames Plants, VWS flowerbulbs en Hilverda de Boer vertegenwoordigd.  

 

Exporteurspakket 

Voor hun deelname aan de IPM maken de exporteurs gebruik van een speciaal 

beurspakket. Dat bestaat uit onder meer een zitje voor overleg met relaties, duidelijke 

vermelding van de bedrijfsnaam, gezamenlijke presentatie en  de organisatie van de 

deelname. Omdat voor de financiering ervan gebruik is gemaakt van het – via een 

collectieve heffing bijeen gebrachte -  (resterende) handelsfonds van het inmiddels 

opgeheven Productschap Tuinbouw (PT), konden ook bedrijven die geen VGB lid zijn zich 

er voor aanmelden.  

 

De VGB is de brancheorganisatie voor de binnenlandse, importerende en exporterende 

groothandel in bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigen € 3,5 miljard in die 

bedrijfstak. 
 (Einde bericht) 
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