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Verpakkingsbeurs Empack in Noord-Nederland
gecombineerd met Technische Industriële Vakbeurs
Oosterhout, 13/02/2017
Tijdens de kick-off van Empack ‘s-Hertogenbosch kondigde Easyfairs haar nieuwe concept
‘Empack Relatiedagen’ aan. Deze worden op 20 en 21 september 2017 in Evenementenhal
Hardenberg georganiseerd. Met deze nieuwe variant van het bewezen Empack-concept brengt
Easyfairs ook de Noord-Nederlandse verpakkingsindustrie bij elkaar. Netwerken en
relatiebeheer zijn twee belangrijke sleutelwoorden tijdens deze dagen. De Empack
Relatiedagen vinden tegelijkertijd met de Technische Industriële Vakbeurs (TIV) plaats. Het
eerste samenwerkingsproject tussen Artexis Easyfairs en Evenementenhal is daarmee een feit.
Dankzij deze nieuwe aanpak krijgen bedrijven die actief zijn in verpakken, aandrijvings- en
besturingstechniek, industriële automatisering, digitalisering, industriële productietechnieken en
toelevering één compleet contactmoment aangeboden, zodat het voor de gehele keten een
interessante beleving is.
Multi-disciplinair netwerken
Onderscheidend aan de Empack Relatiedagen is ook dat aandacht wordt besteed aan netwerken in
verschillende disciplines. Het gaat niet alleen om de relatie tussen exposant en potentiële klant, maar
er is ook aandacht voor de interactie tussen verpakkingsprofessionals onderling. Zij komen
voorafgaand aan de beurs op een sportieve en ontspannen manier met elkaar in contact op een golf
business event, dat op 19 september 2017 in de omgeving van Hardenberg wordt georganiseerd.
De twee daaropvolgende dagen zijn volledig ingericht op de relatie tussen de exposant en bezoekers,
maar ook tussen bezoekers onderling. Hiervoor worden legio mogelijkheden gecreëerd, waar juist een
locatie als Evenementenhal Hardenberg zich uitstekend voor leent. Bezoekers van de Technische
Industriële Vakbeurs zijn hier ook van harte welkom en kunnen vanuit het technische platform een
kijkje nemen op het verpakkingsplatform en vice versa.
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Informatie over Artexis Easyfairs
In lijn met haar missie ‘Visit the future’ stelt Artexis Easyfairs communities in staat om ‘een
beeld te krijgen van hun toekomst’ op niet te missen evenementen die anticiperen op hun
behoeften en ideale oplossingen voorstellen.
Via Easyfairs organiseert de Groep momenteel meer dan 200 evenementen in 19 landen
(Algerije, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Portugal, Rusland, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde
Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland).
In de Benelux horen hier de volgende evenementen bij: Antica, Antwerp Convention, Art
Brussels, Autonomies, Bakkersvak, Batireno, Bis, Belgian Boat Show, Bois & Habitat, Bouw &
Reno, Builty, CARAT+, Countryside+, Dentex, Dutch Comic Con, Empack, Energie & Habitat,
Eurantica, FACTS, Green Expo, Health & Care, Horeca Expo, Inside Out, Maintenance, Packaging
Innovations, Pumps & Valves, Realty, Saveurs & Métiers, Second Home, Secura,
Spring@Countryside, Soins & Santé, Solids, Transport & Logistics, Welding week, Wonen …
Via Artexis beheert de Groep 11 eventlocaties in de Benelux en de noordse regio’s (Gent,
Antwerpen, 2 locaties in Namen, Mechelen-Brussels North, Bergen, Hardenberg, Gorinchem,
Venray, Stockholm en Malmö). De groep telt meer dan 700 medewerkers en verwacht, voor
het boekjaar 2016-2017, een omzet van meer dan € 169 miljoen te genereren.
Artexis Easyfairs streeft ernaar om de meest dynamische, flexibele en doeltreffende speler te
zijn in de evenementensector. Om dit doel te bereiken stelt het bedrijf geëngageerde
werknemers tewerk, zet het de beste marketing- en technologietools in en creëert het sterke
merken. ‘Visit the future’ met Artexis Easyfairs.
Voor meer informatie, ga naar www.easyfairs.com.
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