Geen IPM
is vreemd gemis
De IPM in Essen is de zoveelste beurs die wegvalt. Maar de grootste
internationale sierteeltbeurs is vaak wel hét hoogtepunt in beurzenland. Hoe
ondervangen trouwe deelnemers dit? Waar etaleren ze nu hun plantentrends en
productinnovaties? En, is er na een ‘IPM-loos jaar’ iets voorgoed veranderd?
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KITTY DE BRUYN | KOLSTER BV

‘Fine vibe van de beurs valt weg’
Voor Kolster BV in Boskoop voelt het gemis van IPM vreemd. “Dat proef
ik goed”, beschrijft Kitty de Bruyn, die er sinds oktober de marketing
doet. De beurs is voor Kolster de belangrijkste en grootste beurs. “In
een paar dagen tijd komen uit de hele wereld niet alleen jouw contacten
voorbij, maar zorgt de aanwezigheid van andere deelnemers ervoor dat
hun klanten wellicht jouw nieuwe klanten worden en vice versa. De fijne
vibe van een fysieke beurs waarbij je de vragen in de markt proeft en er
toch ook orders worden geschreven, valt weg.” Toch gaat het goed met
het bedrijf, misschien zelfs beter dan andere jaren. Kolster ondervangt de
IPM door in het voorjaar een speciale mailing te sturen. De Bruyn merkt
dat de pers hen nog weet te vinden. Kolster kan pas dit voorjaar zeggen
of het wegvallen van de beurs effect had op de handel. “Wellicht komen
we tot de ontdekking dat er geen terugval in orders is. Maar contact met
klanten onderhouden en nieuwe contacten leggen op een beurs, is niet in
geld uit te drukken”, besluit De Bruyn, die aangeeft in 2022 graag weer
present te zijn op de beurs.

AUKE HEINS | ROYAL FLORAHOLLAND

‘We missen nu belangrijk
internationaal platform’
Royal FloraHolland staat doorgaans met een eigen stand omringd door kwekers en enkele kopers in het Hollandpaviljoen op de IPM. “Doordat de beurs
niet doorgaat, missen we een heel belangrijk internationaal platform waar
we bestaande en nieuwe kwekers en kopers treffen”, zegt Auke Heins, manager beurzen en events bij FloraHolland. “Afgelopen jaren ontvingen we per
editie honderden bedrijven in onze stand, waar we onder meer onze marktplaats en noviteiten presenteerden.” Heins vindt de afgelasting van de IPM
een groot gemis. “De accountmanagers van Royal FloraHolland voeren nu
digitale gesprekken met de vele contacten die ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Maar nieuwe contacten worden nu helaas gemist.” De
veiling had dit jaar behalve noviteiten, presentaties willen tonen over Floriday, duurzaamheid en de strategie van de veiling. Als er volgend jaar een
nieuwe editie van de IPM komt, is Royal FloraHolland ‘in principe van plan’
om weer mee te doen.

E

ind oktober werd bekend dat de
beurs niet zou doorgaan. De coronapandemie en de bijbehorende wereldwijde contact- en reisbeperkingen brachten te veel twijfel met
zich mee. Ook standhouders aarzelden;
sommigen schreven zich niet in, anderen
wilden een kleinere stand. Standhouders
vroegen zich af hoe je zo’n beurs werkelijk coronaproof maakt. “Je zou meer
bezig zijn met hoe je het zo veilig mogelijk zou maken voor je klanten, dan met
je bedrijf en producten presenteren”,
verwoordde een trouwe standhouder
het. Oliver P. Kuhrt, algemeen directeur
van Messe Essen, vond het cancelen een
moeilijk besluit. “Het is onze verantwoordelijkheid om onze exposanten in
staat te stellen hun beursdeelname seri-

eus te plannen.” En juist dat ging niet.
Kuhrt vond het belangrijk duidelijkheid
te geven voordat de belangrijkste fase, de
standplanning en dus ook het uitgeven
van geld, voor de standhouders begint.

DIGITAAL ALTERNATIEF AFGEBLAZEN
Aanvankelijk was er nog het voornemen
om op 26 januari een online IPM Summit
te organiseren. Vertegenwoordigers uit
de politiek, verenigingen en bedrijven
uit de Duitse tuinbouwsector zouden
live bijeenkomen en actuele onderwerpen aansnijden, aldus perswoordvoerder
Luise Halfmann. “Daarnaast was het de
bedoeling exposanten de kans te geven
deel te nemen aan een trendpresentatie
via het ‘IPM Discovery Center’ om zo
toch een klein stukje IPM Essen-sfeer

digitaal te kunnen overbrengen.” De
inhoud van de Summit en het Discovery
Center zou in een digitale aanbieding aan
geïnteresseerde partijen ter beschikking
worden gesteld. “Het merendeel van het
online aanbod was echter gebaseerd op een
werkelijk tentoonstellingsgedeelte. Maar
ook hiervan bleek later dat de planning en
uitvoering niet mogelijk waren gezien de
Duitse regelgeving ter bestrijding van de
coronapandemie.”
Wat de financiële consequenties zijn van
het niet doorgaan van de beurs, kan Halfmann niet zeggen. Volgens haar hebben
standhouders en bezoekers er wel begrip
voor dat de beurs noodgedwongen een jaar
over slaat. “We kijken uit naar de IPM Essen 2022, die van 25 tot en met 28 januari
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MARTINA GERHARDS | DÜMMEN ORANGE

‘We houden een digitale
beursweek’
Voor Dümmen Orange is de IPM een heel belangrijke beurs, aldus
woordvoerder Martina Gerhards. “Dat is de beurs waar we onze
klanten treffen. De IPM is niet zozeer de beurs waar we onze noviteiten kunnen laten zien, omdat januari daar geen goede maand voor
is. Dat doen we tijdens de Flower Trials in juni. Vorig jaar hebben we
onze beursstand op de IPM ingericht met de belangrijkste trends in
de sierteelt en daarin onze producten toegepast. Door het brede
sortiment dat we voeren, konden we tal van combinaties maken.”
Het bedrijf heeft ervoor gekozen om deze keer een digitale beursweek te houden. “We hebben voor deze oplossing gekozen om zo
onze relaties te informeren. Op onze locatie in Rheinberg bouwen
we een show op met onze producten, die net als vorig jaar zijn verwerkt in bloemstukken die de belangrijkste trends weergeven. Daarbij verwerken we ook een aantal nieuwe producten.”

BAS REIJERKERK | FRED. DE MEULDER

RON HOOGEVEEN | CNB NEW PLANTS

‘Zonder corona hadden wij
er gestaan’

‘Eén beurs voor heel Nederland’

In 2020 was exportbedrijf Fred. de Meulder uit Hillegom voor het
eerst deelnemer aan de IPM in Essen. Het werd een succesvolle
beurs, aldus directeur Bas Reijerkerk. “We hadden iets bijzonders in onze stand: bloeiende dahlia’s, afkomstig uit Zuid-Afrika.
Die had niemand. Daarmee trokken we de aandacht van bloemenkwekers die we wilden informeren over onze nieuwe manier
van dahlia’s telen voor de bloem. Het leverde ons nieuwe klanten
op en we spraken bestaande klanten die we niet eerder hadden
ontmoet. Toen de pandemie kwam, hebben we vrij snel besloten om in 2021 niet mee te doen. We hebben afgelopen jaar veel
klanten telefonisch gesproken en dat werkt ook goed. Zonder
corona hadden wij weer op de IPM gestaan. Of een beurs als de
IPM blijft, vind ik lastig te beantwoorden. Bij 50.000 bezoekers is
zo’n beurs voor ons interessant, maar is dat ook nog zo als dat er
maar 10.000 zijn? Beurzen blijven bestaan, maar er moeten wel
mensen blijven komen.”

“De IPM biedt ons de kans om partijen van over de hele wereld te laten kennismaken met ons aanbod”, zegt Ron Hoogeveen van CNB New Plants. “In
een live gesprek merk je al snel of mensen echt enthousiast zijn, dat gaat op
afstand lastiger. Een ontmoeting zegt zo veel meer. We nemen altijd nieuwigheden mee, mensen willen de planten zien en voelen.” Dit jaar zou CNB
New Plants we onder andere Ligularia ‘Little Golden Ray’ en de Delosperma ‘Ice Cream’-serie presenteren aan het grote publiek. “In plaats daarvan nodigen we klanten uit om nieuwe soorten te zien bij veredelaars. Als
dat door corona niet kan, sturen we de planten of monsters op zodat kwekers de nieuwigheden zelf kunnen testen en beoordelen. Dat werkt beter
dan alleen een plaatje laten zien.” Verder heeft CNB New Plants afgelopen
voorjaar filmpjes gemaakt bij pioenenkwekers omdat de pioenenshow niet
doorging. “We overwegen nu om zoiets weer te doen en dan ook met de
veredelaars. Wij verwachten dat het ook in 2021 lastig blijft om beurzen te
organiseren. We ervaren nu ook wel dat niet iedere beurs noodzakelijk is.
Wat mij betreft organiseren we in Nederland voortaan één grote vakbeurs
waarin alle andere beurzen gebundeld zijn, zoals de IPM in Duitsland. Dat
is een stuk efficiënter.”

PETER VAN RIJSSEN | PLANTIPP

‘Je mist het live contact’
“Op de IPM ontmoeten wij veel klanten en relaties”, zegt Peter van Rijssen
van Plantipp. “De beurs levert ons vaak veel nieuwe ideeën op en er ontstaan interessante kruisbestuivingen die ons allemaal verder helpen.” Dat de
beurs niet doorgaat, vindt hij jammer. “Je mist het live contact, wat langer
praten met elkaar, samen dineren, bespreken wat er op de markt gebeurt
en waar vraag naar is. Bovendien willen mensen de planten in het echt zien
en voelen.” Nu kweekt Plantipp planten op in een kas en stuurt ze naar
kwekers zodat zij ze kunnen uittesten. “Ook hebben we een noviteitenboek
laten maken met een overzicht van nieuwe soorten die we op de IPM wilden showen. Dat boek gaat naar al onze contacten. Verder hebben we een
marketingmedewerker aangenomen die online actief is met artikelen over
de toepassing van planten. We zijn ook meer met influencers gaan werken,
zoals Modeste Herwig en ‘Mister Plant Geek’ Michael Perry, die artikelen en
filmpjes posten voor de professionele en de consumentenmarkt. Zo werken
we aan onze zichtbaarheid en dat werkt goed. Toch hopen we dat de beurs
volgend jaar gewoon weer doorgaat. We hebben ons al aangemeld.”
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