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Jubileum editie Solids Rotterdam toont vertrouwen

Internationale allure zorgt voor hoge kwaliteit en doorontwikkeling van het Europese concept
Wie Solids Rotterdam bezocht heeft zal het herkennen. Het concept maakt een duidelijke groei door en laat de
sector kennis maken met een nieuwe manier van ontmoeten en zaken doen binnen de complete stortgoedsector.
Ahoy Rotterdam blijkt ook dit jaar weer de meest passende locatie voor dit samenzijn en heeft, in combinatie met de
vakbeurs Pumps & Valves, gezorgd voor 2 dagen (internationaal) netwerken en zaken doen.

Solids Rotterdam staat voor kwaliteit en vertrouwen, zowel aan de vraag als aanbodzijde.
Het 5 jarige jubileum ging niet onopgemerkt voorbij en heeft de trouwe en loyale deelnemer,
die zijn 5e editie Solids Rotterdam beleefde, in het zonnetje gezet. Bijna 250 deelnemers
hebben in totaal ruim 2500 bezoekers mogen ontvangen waarbij 56% de beurs voor het
eerst heeft bezocht. Bijna 97% van de ondervraagde bezoekers geeft aan tevreden tot zeer
tevreden te zijn over zijn of haar bezoek.

“Voor mijn bedrijf is Solids
dé ideale plek om op de
hoogte te worden gebracht
van de nieuwste technieken
en laatste innovaties
binnen de branche. Het is
een correcte, verzorgende
beurs en voor mij om de
hoek. Bovendien vind je
hier tal van experts voor
het inwinnen van adviezen,
die van toepassing
kunnen zijn op onze
eigen processen. Na het
opmaken van de balans
kwam ik tot de conclusie
dat deze beurs zeker van
toegevoegde waarde was
door de aanwezigheid van
kwalitatieve leveranciers.”
Nico Treurniet
Directeur,
Treurniet Mengvoeders

Solids Rotterdam, onderdeel van de Solids European Series, heeft samen met
Pumps & Valves bijna 11% internationale bezoekers getrokken waarbij 5% afkomstig is uit
landen buiten de Benelux. In totaal geeft 75% van de respondenten uit de bezoekersenquête
aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de probleem oplossende producten en diensten van de deelnemers. Zij verwachten
producten en/of diensten aan te schaffen die ze op de beurs hebben gezien en geven aan dat dit tot een directe investering leidt
van € 50.000 tot € 250.000 in het aankomende jaar.

“Het bezoek aan Solids
is vooral gericht om naar
innovaties te kijken op
gebied van opslag en
transport, met name
poeders en granulaten. Dit
aangezien wij binnen de
PUM groep vele experts
hebben die adviezen geven
aan klanten om producten
en diensten aan te schaffen
die op Solids worden
aangeboden. Solids moét
bezocht worden om op de
hoogte te blijven van deze
laatste ontwikkelingen”
Jan Geerlings
Senior Expert, PUM

Bezoekers per sector

Top 3 redenen om Solids Rotterdam te bezoeken:
1. Netwerken
2. Nieuwe leveranciers ontmoeten
3. Marktonderzoek

Bezoekers per functie

86% van de bezoekers beoordeelt de kwaliteit
van de exposanten als goed tot zeer goed

‘Mijn bezoek is vooral
gebaseerd op het
netwerken en offertes
aanvragen. Tevens
geeft mij dit een ideale
mogelijkheid om expertise
op te doen op gebied van
technieken. Solids is een
aangename beurs op een
goede locatie. Dit heeft
mij onder andere nieuwe
leveranciers van deel
componenten en hele
installaties opgebracht’.
Jos Verheggen
AMP Technoworks

Aantal werknemers per bedrijf

87 % van de bezoekers beoordeelt de totale
beursbeleving als goed of zeer goed

“Een beurs die uitblinkt in
sfeer en beknoptheid”
A.J.M. (Bart) Peters
Nutreco

“Compacte beurs met
toch een breed spectrum
aan leveranciers en
producten.”
Piet van Bommel
Van Aarsen International BV

89%

van de bezoekers zal de
volgende editie van Solids
Rotterdam zeer waarschijnlijk
weer bezoeken.

88%

van de bezoekers raadt zijn/
haar collega aan de beurs te
bezoeken.

52%

brengt een bezoek van 2 tot 4
uur. Bijna 40% heeft meer dan
4 uur doorgebracht op Solids.

94%

waardeert het concept van de
beurs als goed tot zeer goed.
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Solids European Series Award 2013 – The Netherlands

In samenwerking met partner Machevo & Bulk Vereniging werd op de eerste beursdag een onderhoudende en
onmisbare netwerkborrel georganiseerd voor alle deelnemers aan Solids en Pumps & Valves. Met daarbij de
introductie en uitreiking van de allereerste Solids European Series Award 2013 – The Netherlands. Een onderscheiding
door organisator easyFairs uitgereikt aan de meest actieve exposant die het hoogst scoort op hun voorbereidingen
voor de meest complete deelname. TBMA Nederland mocht met veel trots de prijs in ontvangst nemen.

‘De Solids beurs in Ahoy is al weer even geleden,
we hebben de leads intern beoordeeld en verdeeld.
We zijn zeer tevreden over het behaalde resultaat.
Het zijn dan wel niet enorm veel leads, maar de
kwaliteit is verrassend goed. Het lijkt alsof Solids
alleen bevolkt wordt met mensen die met concrete
plannen rondlopen. Daarnaast zijn we natuurlijk
blij verrast dat we de Award 2013 voor “Best
Participation” hebben binnen gehaald. De extra
inspanningen die wij dit jaar hebben gedaan op
het gebied van (internet ) publiciteit hebben zeer
waarschijnlijk positief bijgedragen tot het behaalde
succes, TBMA zal er dan ook over twee jaar zeker
weer bij zijn’.
Ted van Bavel
OEM- and Resellers Manager
TBMA Europe bv

Solids European Series
Solids Rotterdam is onderdeel van de Solids European Series en brengt
professionals samen in het hart van de toonaangevende bulk- en stortgoed
sector in Europa. Met een all-inclusive concept, waarbij 365 dagen online
aanwezigheid centraal staat (ook over de grens), kom u in aanraking met zo’n
10.000 nationale en internationale (potentiële) klanten en vormen de twee ‘live’
beursdagen de kers op de taart. easyFairs organiseert Solids in Rotterdam,
Antwerpen, Dortmund, Basel en Krakow.

‘AuteQ kijkt terug op een mooie maar zeker zinvolle
beursdeelname. Hoewel het voor ons de eerste keer was heeft
het onze verwachtingen overtroffen. Een overzichtelijke beurs
met een kwalitatief hoog gehalte als het gaat om de bezoekers.
Het heeft ons in ieder geval een aantal nieuwe leads opgeleverd
en vele bruikbare contacten. Alhoewel de echte opvolging van
de beurs nu pas gaat beginnen en we resultaat pas achteraf
vaststellen, kunnen we al wel spreken over een gelaagde actie als
het gaat om naamsbekendheid!!’
Jack Werkman
Accountmanager AuteQ

Beursfilm en volgende editie

De volgende editie van Solids Rotterdam staat gepland op 30 september en 1 oktober 2015 in Ahoy Rotterdam.
Volg Solids op Twitter of word lid van de LinkedIn Group om op de hoogte te blijven van de meest recente
ontwikkelingen. Voor meer informatie www.easyFairs.com/solids-nl of neem contact op met

Marita Marcelis
Account manager
				
+31 (0) 162 408 983
marita.marcelis@easyfairs.com
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Bekijk de beursfilm
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