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Wegblijven is
helemaal geen optie
Prowood blijft groeien. Het record van de vorige editie op het vlak van aantal
exposanten is verbroken. Vandaag hebben al 205 exposanten ingeschreven
en dat cijfer zal zeker nog toenemen. Het bordje ‘volzet’ staat al klaar op
het bureau van organisator Olivier Claessens en zijn team van Claever
Associates. Deze editie van de vakbeurs, die doorgaat van 18 tot 22 oktober
a.s. in Flanders Expo, wordt opnieuw een voltreffer. Bezoekers kunnen zich
online inschrijven om lange wachtrijen aan de loketten te vermijden. Wie de
beurs bezoekt, kan niet alleen kennismaken met alle innovatieve oplossingen op de standen, maar ook deelnemen aan een interessant programma
van seminaries en evenementen in de rand van de beurs.

BLIKVANGERS
Prowood is dan ook belangrijk voor exposant
en bezoeker. Die bezoeker kan eigenlijk voor
de beurs al van een aantal voordelen genieten, dankzij de drang van de organisatie naar
vernieuwing en eenvoud. Zo zorgde Claever
Associates voor een volledige update van de
website en een registratiesysteem, waarbij de bezoeker nu online registreert. “De
bezoeker wint op die manier tijd, want hij of
zij hoeft niet in een lange rij te staan om te
registreren,” geeft de organisator aan. “We
hebben ook aan de exposanten gedacht.
Zij kunnen gebruik maken van het ‘ClaRo
systeem’ en de bezoekers op de stand scannen. Zo hoeven ze niet alle gegevens op de
stand te noteren, maar krijgen ze via de scan
onmiddellijk toegang tot alle noodzakelijke
informatie. De geïnteresseerde bezoeker zal
de gevraagde informatie uiteindelijk ook sneller ontvangen.”

MEER DAN EEN BEURS

“Bij de voorstelling van deze editie van
Prowood hadden we als organisatie de
objectieven voorzichtigheidshalve een beetje
lager gezet, rekening houdend met de crisis,
waarmee de sector zowel in België als in
Nederland te maken kreeg,” stelt organisator Olivier Claessens. “Maar aangezien de
conjunctuur zich begon te herstellen en de
verkoop van de standen vrijwel onmiddellijk
vlot liep, hebben we onze verwachtingen
toch snel moeten bijstellen. Uiteindelijk zijn

58

er wel deelnemers die een kleinere standoppervlakte geboekt hebben, maar dat wordt
ruimschoots gecompenseerd door andere,
nieuwe deelnemers. Het feit dat we ook de
HoutPro+ in Nederland organiseren, zorgt
voor bijkomende interesse in Prowood.”

‘NIET BEZOEKEN? GEEN
SPRAKE VAN!’
De economie herneemt en dat is ook voelbaar in de sector. Deze vakbeurs komt dan

ook net op tijd om de markt te informeren
over de nieuwste innovatieve ontwikkelingen. Prowood niet bezoeken, is eigenlijk voor
iedereen uit de branche gewoon geen optie.
Deze beurs gaat slechts om de drie jaar door
en één editie missen, betekent een spreekwoordelijk gat van zes jaar. De exposanten
tonen op deze beurs niet alleen producten
en systemen, die vandaag al op de markt zijn
of komen, maar ook ontwikkelingen voor de
nabije en verdere toekomst.

Een bezoek aan Prowood is een echte ‘beleving’. Naast demonstraties van machines en
andere producten zorgen de meeste exposanten voor een eigen catering, in sommige
gevallen zelfs een eigen café voor bierdegustaties. “Samen met onze partners Bouwunie,
Confederatie Bouw, FSC en PEFC en het
opleidingscentrum Hout hebben we ook
een mooi randprogramma op poten gezet,”
zegt Olivier Claessens met enige trots. “Zo
zijn er doorlopende demonstraties van het
Nederlandse Hout- en Meubileringscollege,
waarbij een vergelijking gemaakt wordt
tussen de ambachtelijke meubelmaker en
3D-printing.” Verder kunnen geïnteresseerden deelnemen aan seminaries over Industry
4.0 en de gevolgen voor de Belgische schrijnwerker en interieurbouwer, maar ook over de
Chain-of-custody certificering, de luchtdichte
plaatsing van buitenschrijnwerk, de veiligheid
op de werkplaats en over minder gekende
houtsoorten. Op 20 oktober organiseert FSC
Belgium een event met paneldebat ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan.

CONCLUSIE
Olivier Claessens en zijn team lijken klaar
voor een nieuwe succesvolle editie van hun
vakbeurs. De afwezigen zullen zoals zo vaak
ongelijk hebben.
www.prowood-fair.be
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