Tulip Trade Event
23 tot en met 25 maart
van 8.00 tot 18.00 uur

Sobere editie
Tulip Trade Event
Lange tijd was het onzeker of het Tulip Trade Event (TTE)
in 2022 zou kunnen doorgaan. Na twee jaar uitval door
corona, leek het dit jaar toch te gaan lukken. Nu is het
de oorlog tussen Rusland en Oekraïne die een schaduw
werpt over het event. De organisatie heeft besloten de
TTE wel te laten doorgaan, maar in een sobere uitvoering.
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en belangrĳk doel van het Tulip Trade Event is contacten te
onderhouden met klanten, en
vooral die uit het buitenland.
“Dit is normaal gesproken hét moment
in het jaar dat klanten naar Nederland
komen om orders door te spreken,
bloeiproeven te bekĳken, noviteiten
te zien en de contacten aan te halen.
Dat dit nu al twee jaar niet mogelĳk is,
ervaren we echt als een gemis”, vertelt
TTE-voorzitter Evert Bot. “Natuurlĳk
hebben we de afgelopen jaren wel
filmpjes en foto’s gedeeld met klanten,
maar dat is niet hetzelfde als live contact hebben met elkaar.”

MINDER UITBUNDIG
Dat het event dit jaar weer kan doorgaan, is dan ook heel positief. Zĳ het dat
klanten uit het Oostblok niet aanwezig
kunnen zĳn. “We hebben wel contact
met onze klanten in Rusland en Oekraine, en zĳ willen graag verder met hun
bedrĳf en hun leven, maar de oorlog
gooit roet in het eten. Aangezien een
groot deel van de klanten van deelnemers aan het Tulip Trade Event uit het
Oostblok komt, hebben we besloten het
event wel te laten doorgaan, maar dan

Meer informatie over het Tulip Trade Event
en de deelnemende bedrijven is te vinden op
www.tuliptradeevent.nl.

De laatste editie van het Tulip Trade Event vond
plaats in 2019.

in een sobere uitvoering. Dat betekent
dat we de feestelĳke opening laten vervallen en ook een gepaste toon hanteren
in eventuele uitingen op social media.
We zullen nog wel posts delen, maar uit
respect voor de situatie waar klanten nu
in zitten, zal het allemaal wat minder
uitbundig zĳn dan anders.”
De kassen van de twaalf deelnemende
partners zĳn geopend van 23 tot en
met 25 maart, van 8.00 tot 18.00 uur.
De organisatie verwacht dit jaar vooral
bezoekers vanuit de binnenlandse
broeierĳ en kwekerĳ. “En wellicht ook
wat klanten uit Europa, het Verenigd
Koninkrĳk en Noord-Amerika. Vanuit
Azië is het nog steeds lastig om te reizen, dus ook uit die regio verwachten
we geen klanten.”
Hoewel de TTE dus anders dan anders
zal zĳn, doet dat niets af aan het
aanbod dat er tĳdens het event te zien
zal zĳn. “Alle deelnemende bedrĳven
hebben volop moois te laten zien.
De afgelopen jaren zĳn er de nodige
noviteiten op de markt gekomen, dus
het is zeker de moeite waard om in
je agenda tĳd vrĳ te maken voor een
rondje TTE.”
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