Belgian trade fair for ornamental plants and nursery stock products

24 augustus 2021

©

AV
B

S

Waregem Expo

Sierteelt&Groenvoorziening 5 • 31 mei 2021
14 x FLORALL
FAIR
@FLORALLFAIR

INFO@FLORALL.BE

WWW.FLORALL.BE

Opnieuw fysieke FLORALL-beurs
in augustus
Op dinsdag 24 augustus 2021 gaat de FLORALL-najaarsbeurs door. Het FLORALL-bestuur
besliste dit na het concrete Brede Zomerplan van de federale regering, dat op 11 mei
gecommuniceerd werd.
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De COVID–19–pandemie zorgde ervoor dat de laatste twee edities van
FLORALL niet op de gebruikelijke
wijze konden plaatsvinden. Na een
afgelaste beurs in augustus 2020 en
een digitale beurs in maart 2021,
laten de beslissingen van het federale
overlegcomité over de zomer 2021
ons toe om hoopvol vooruit te blikken
op het najaar van 2021. De volgende
FLORALL–beurs zal doorgaan op
dinsdag 24 augustus in de expohal te
Waregem.
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Het FLORALL–team is sinds half mei
volop gestart met de inschrijvingen
van de standhouders. Normaal starten die veel vroeger maar een versnelde organisatie is zeker haalbaar.
Naast de inschrijvingen zal de beurs
er ook wat anders uitzien. Noodgedwongen moeten we rekening houden
met een aantal randvoorwaarden en
zal de beschikbare ruimte in de expohallen minder zijn dan gebruikelijk.
Dit doordat een deel van de expohallen gebruikt wordt voor de vaccinatiecampagne. De te reserveren ruimte
per standplaats zal daardoor beperkter zijn dan bij voorgaande edities.
Concreet is er slechts de mogelijkheid
om per standhouder maximaal twee
vakken van 8 m² te reserveren. Bovendien is het aantal beperkt. Vol is vol,
dus snel inschrijven is de boodschap.
Met deze regeling kunnen we binnen
de omstandigheden toch verzekeren
dat we het principe van FLORALL
kunnen waarmaken, namelijk op één

“Het zal deugd doen om nog eens fysiek samen te komen."
dag een volledig overzicht bieden van
het huidige assortiment.
Ook Erik Boterdaele, voorzitter van
FLORALL is optimistisch en tevreden
dat we terug kunnen inzetten op een
fysieke beurs. “Ik kreeg heel wat
vragen van standhouders en bezoekers of de beurs in augustus doorgaat. Daardoor ben ik er zeker van
overtuigd dat er veel animo zal zijn
om er een geslaagde beurseditie van
te maken. Het zal deugd doen om nog
eens fysiek samen te komen.”
Uiteraard moeten we ten allen tijde
rekening houden met de geldende
veiligheidsmaatregelen, zal de sociale
afstand gegarandeerd worden en
passen we ons aan om zowel voor

standhouders als bezoekers een
veilige en aangename beurs te kunnen organiseren.

Inschrijven als standhouder?
Inschrijven als standhouder voor
FLORALL is reeds mogelijk via de
inschrijvingstool op www.florall.be.
Indien de COVID–situatie eind augustus van die aard zou zijn dat de beurs
opnieuw afgelast moet worden, garandeert de organisatie een volledige
terugbetaling van het inschrijvingsgeld aan alle standhouders. Dit is dus
analoog aan wat voor de afgelaste
beurseditie van augustus 2020 gebeurde. n
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