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Hét tweejaarlijkse vakevenement voor aanleg en onderhoud van de 
(groene) openbare ruimte in Nederland beleeft in september haar  
vierde editie. Na drie succesvolle edities vindt het opnieuw plaats op  
het centraal gelegen Walibi evenemententerrein in Biddinghuizen,  
van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 september 2019. 

Exposanten waardeerden de opzet en de uitstraling van de vorige beurs met een 
7,3 en de bezoekers gaven het mooie rapportcijfer 7,7, waarbij maar liefst 87% aan-
gaf terug te komen in 2019. 

Mis deze one-stop-shop waarbij expositie, kennisoverdracht, netwerken en demon-
straties hand in hand gaan kortom niet en   schrijf hier snel in  !

Wie exposeren op GroenTechniek Holland? 
Elk bedrijf dat actief is op het gebied van aanleg en onderhoud van de openbare groene ruimte,  
de publieke stedelijke ruimte en sport-, golf- en recreatieterreinen is welkom!

Fabrikanten          agenten             importeurs                 exporteurs                    dealers               uitgeverijen       groothandels            groen
    bedrijven         professionals

https://crm.groentechniekholland.nl/inschrijfformulier


One-stop-shop voor alle professionals 
in de groene openbare ruimte 
GroenTechniek Holland is een one-stop-shop voor alle pro-
fessionals in de groene openbare ruimte en biedt alles voor 
beheer en onderhoud van wat daar groeit en bloeit, voor  
iedereen die professioneel actief is of wil worden in de groene 
openbare ruimte. Uw bedrijf treft er hoveniers, sportpark-  
en golfbaanbeheerders, loonwerkers, wegenbeheerders en 
medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, 
recreatie- en verhuurbedrijven en werkvoorzieningsschap-
pen tot inkopers van tuincentra en doe-het-zelf winkelfor- 
mules. Zowel eigenaren, berijders, monteurs, medewerkers 
als beheerders, kortom een ieder die op zoek is naar de 
nieuwste cirkel- en kooimaaiers, compacttrekkers, machi-
nes, apparatuur, gereedschap, installaties, onderdelen,  
informatie van financiële adviseurs, belangenorganisaties  
en dienstverleners. De bezoeker kan z’n hart ophalen en alle 
mogelijke maaiers, trekkers, machines en apparatuur bekij-
ken, vergelijken én zelf proberen.    

Groene locatie centraal in Nederland, 
met volop gratis parkeerplaatsen
GroenTechniek Holland is in Biddinghuizen in de Flevopolder, 
dat is centraal in Nederland en prima bereikbaar. Er is ruime 
gratis parkeergelegenheid voor deelnemers en bezoekers, 
dichtbij de expositievelden. 

Het ruime, groene terrein is uitermate geschikt voor zowel 
exposities binnen als demonstraties buiten. Door de omvang 
zijn er geen restricties aan de standgrootte en veel interes-
sante mogelijkheden voor exposeren en demonstreren, waar-
onder buitenstands met tent vanaf 100 m2 zonder of met  
demonstratie en deelname vanaf 25 m2 op het Groenplein. 
Maar ook deelname via een congres, lezing, workshop of 
sponsoring is mogelijk, dus neem contact op voor de ideale 
deelnamemogelijkheid voor uw bedrijf! 

•  alle stands met een eigen demonstratieveld 
staan aan een verhard looppad 

•  ten behoeve van optimale bezoekers- 
stromen is er een gelijkmatige spreiding  
van grote en kleine stands over het hele 
beursterrein 

•  de beursindeling is ruim en overzichtelijk  
en de uitstraling is professioneel

•  het demonstratiegedeelte is aangrenzend 
aan het expositiegedeelte van elke stand 

•  er is een slecht weer scenario, want elke 
stand heeft een tent met verhoogde vloeren, 
de mogelijkheid om terrasvlonders te leggen 
en de stand ligt aan een verhard looppad 

•  inkoop van uw stand benodigdheden is een-
voudig te regelen via het online Expoloket

               het rapportcijfer van de waardering van  
de opzet en de uitstraling van de beurs

              heeft nieuwe relaties ontmoet 
 
          offertes geschreven 
 
          order geschreven

     top 5 van bezoekers op hun stand: 
 
          hoveniers 
 
          medewerkers van de overheid 
 
          aannemers 
 
          recreatiesector  
 
          medewerkers van sociale werkplaatsen 

    bezoekredenen waren achtereenvolgens: 
machines en demo’s bekijken, innovaties 
zien en nieuwe informatie opdoen

Exposanten op GTH 2017:
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Wat kunt u als deelnemer 
verwachten?
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Demonstraties bij uw eigen stand
Enkele gedeeltes van het beursterrein worden ingericht voor 
specifieke demonstraties. Daarnaast heeft het merendeel 
van de stands een ‘eigen’ demonstratieruimte waar u als 
deelnemer de bezoekers uw nieuwste machines en voer- 
tuigen in de praktijk kunt tonen en demonstreren.

Uw merk(en) en innovaties  
in de schijnwerpers
Met een uitgekiende publiciteitscampagne komt GroenTech-
niek Holland breed onder de aandacht van vakpers en lande-
lijke media. Als deelnemer kunt u hiervan optimaal profite-
ren. Wilt u uw merk volop ruimte geven en uw primeurs en/of 
innovaties speciaal onder de aandacht brengen van de juiste 
doelgroep? Ding gratis mee naar de prestigieuze innovatie-
prijs Gouden Klavertje Vier en haak in op onze uitgebreide 
print- en online publiciteitscampagne zodat uw bedrijf volop 
in de schijnwerpers komt. 

GroenTechniek Holland:  
voor én door de branche
GroenTechniek Holland is eigendom van Fedecom, de bran-
chevereniging voor bedrijven in de Groentechniek, Land-
bouwtechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern trans-
port waarin zo’n 1.000 importeurs, fabrikanten en dealers van 
mechanisatie verenigd zijn. Fedecom organiseert naast 
GroenTechniek Holland ook het tweejaarlijkse AgroTechniek 
Holland voor zo’n 50.000 boeren en loonwerkers. Beide beur-
zen zijn een service naar de leden en worden daardoor zonder 
winstoogmerk voor én door de branche georganiseerd. Door 
deze zuivere eigendomsconstructie ligt de regie in eigen 
hand en blijven de tarieven laag. Overigens zijn ook niet-
leden van Fedecom van harte welkom om deel te nemen.  

hét grootste tweejaarlijkse vakevenement  
voor alle groenprofessionals van Nederland

alle A-merken en marktleiders zijn er  
vertegenwoordigd

dé ontmoetingsplaats voor ruim 20.000  
vakbezoekers die werken in de openbare  
groene ruimte 

georganiseerd door én voor de branche, dus 
zonder winstoogmerk en met lage tarieven

met veel deelnamemogelijkheden voor  
exposities én demonstraties zodat de  
bezoekers al uw machines en voertuigen 
zelf kunnen testen en ervaren

professioneel en goed georganiseerd,  
inclusief een uitgekiende publiciteits- 
campagne die úw bedrijf en merk(en)  
in de schijnwerpers plaatst

 Uw innovaties gratis laten meedingen naar 
Gouden Klavertje Vier geeft extra exposure

na drie succesvolle edities een bewezen  
concept en geslaagde opzet met intensieve  
samenwerking met andere branche- en  
belangenorganisaties waaronder VHG,  
Cumela en LTO maar ook met alle uitgeve-
rijen actief in de groensector

centraal gelegen in de groenste polder  
midden in Nederland

goed bereikbaar en volop gratis parkeer-
plaatsen voor exposanten én bezoekers 
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dé vakbeurs voor professionals  
in de openbare groene ruimte

10 redenen waarom uw bedrijf niet  
op GTH2019 mag ontbreken:



Multimediaal exposurepakket voor,  
tijdens én na de beurs 
GroenTechniek Holland biedt uw bedrijf niet alleen bereik  
in uw doelgroep tijdens de beurs, maar via print en online  
ook voor en na afloop van de beurs via een multi-mediaal  
exposurepakket. Zo levert GTH op basis van standgrootte 
gratis advertenties in de beurscatalogus die via (media)part-
ners en eigen kanalen voorafgaand aan de beurs wordt ver-
spreid aan relaties en potentiële bezoekers, en tijdens de 
beurs wordt verspreid onder bezoekers. Verder biedt GTH 
voor en na de beurs extra exposure via merkenpagina’s,  
video’s, nieuws en banners op www.groentechniekholland.nl 
en advertorials op GTH Facebook, Youtube en Twitter.

Op GroenTechniek Holland staan  
de volgende machines, gereed- 
schappen en producten:

• professionele maaimachines

• bos, tuin- en parkmachines

•  tractoren (met een vermogen van  
maximaal 85 pk)

• hoogwerkers

• onderhoudsmachines

• grondverzet 

• afval, reiniging en gladheidsbestrijding

•  bomen en struiken (flora);  
bosbouw en kwekers (techniek)

• afrastering

•  speeltoestellen en park-, stads- en  
straatmeubilair

• weg- en waterbouw

• verlichting en bestrating

• golfterrein onderhoud

• grafdelvingmachines

•  trikes, quads, bedrijfswagens, pick-ups,  
bestelbussen en andere vervoersmiddelen 
die gebruikt worden t.b.v. de bedrijfsvoering

• bomen-, planten- en bloemenkwekers

•  leveranciers van graszaden, gewasbescher-
ming, bemesting en onkruidbestrijding

• groene opleidingen 

• advies en dienstverlening

•  goederen en diensten die passen in de  
bedrijfsvoering van groen producten;

•  logistieke producten en diensten die nodig 
zijn om groen producten in op te slaan en/of 
direct aan andere partijen te leveren;

•  producten en diensten gerelateerd  
aan diverse themapaviljoens 

•  hospitality stands voor de grote  
aannemers in de groensector

Daarnaast biedt het expositie- 
programma ook ruimte voor:

Wilt u deelnemen?
Schrijf nu in en maak gebruik van de aantrekkelijke vroeg-
boekkorting. De inschrijving gaat nu van start, en indien u 
zich aanmeldt vóór 1 februari 2019 kunt u profiteren van zeer 
voordelige deelnametarieven. 

Heeft u interesse om deel te nemen  
of opmerkingen? Wij horen het graag,  
bel ons op 038 - 422 3440 of mail naar 
info@groentechniekholland.nl

mailto:info%40groentechniekholland.nl?subject=GTH19%20Beursinformatie

