Facts & Figures 2017

“Wij hadden deze
professioneel goeie en
vooral vele contacten niet
verwacht en zijn dan ook
bijzonder tevreden over
onze aanwezigheid.”

Algemeen
Deelnemers
Bezoekers

89
1.712

(+12%)

Joeri Decatelle – Granite Marble
Technology

2

Bezoekersprofiel

3

4

Seminaries

Dag 1

Dag 2

Sessie 1: “Buitenvloeren en betegelen van terrassen”

Sessie 1: “Natuursteen in bouw- & renovatieprojecten: meerwaarde,
duurzaamheid en betekenis”
Sessie 2: “Bouwmaterialen verkopen via het internet: een strategisch inzicht
in de digitale disruptie.”

Sessie 2: “XXL keramische panelen in een geventileerde gevel”
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De mening van…
Exposanten

We peilden naar de persoonlijke ervaringen met Stone & Tile 2017.

* Geef een score op 10 voor …

• De algemene organisatie: 8,5/10
• De opkomst van bezoekers: 7,5/10

• De kwaliteit van bezoekers: 7,9/10
• De catering: 7/10
• Het concept in de zones grijs-wit-zwart: 8/10

* 95% van de exposanten (!) zou deelnemen aan de volgende editie.

Enkele reacties…
“Ik wil u nogmaals van harte bedanken voor de mooie editie van Stone & Tile 2017. Mijn hele team alsook de vele klanten
waren aangenaam verrast van de opkomst en het gevarieerde aanbod. Positief over de hele lijn!”
Guy Royaux - Cedexsa

“Stone & Tile 2017 was voor mij de kers én de slagroom op de tegeltaart. In naam van Fecamo Nationaal: bedankt Erwin
Ooghe ! Voor ons bent u geslaagd met Grote Onderscheiding. High Quality Level editie !”
Peter Goegebeur – President Fecamo & Chairman of the EUF European Technical Committee
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“Het was een zeer succesvolle editie 2017. Wij verkochten instant op de beurs 1 Comandulli, 1 Donatoni Jetmove en 2
stofcabines ! En we hebben nog 10-tallen offertes om op te volgen.”
Viek Seynhaeve – Viek-Machines

“U blies ons omver meneer Ooghe. Een dikke 10 ! Topprestatie ! Merci !”
Marnix Van Hoe – FEMA

“Graag hadden wij u nog eens bedankt voor de goeie organisatie. Wij waren alvast zéér tevreden over het verloop en de
gelegde contacten. Kritiek geven is soms gemakkelijk, maar als het goed is moet het zéker ook vermeld worden !! Seminaries
waren ook top.”
Michiel Ostyn – VietBlueStone

“Ik sprak met een bedrijf dat al 10 jaar lang geen klant meer was. Nu wél opnieuw!”
Loïc Horrie – Emco Benelux

“Je dois te dire que le salon était bien mieux que je l’imaginais !”
Mohamed Belbaz – Proline Systems

“Mooie opkomst van enthousiaste en doelgerichte bezoekers met kennis van zaken.”
Erwin Wouters

– Ceramital/Laminam

“Doel is een professionele beurs voor tegelzetters & de natuursteenbranche. Je slaagt erin om deze vaklui naar Gent te halen,
zowel Frans- als Nederlandstaligen. Deze editie hebben wij ook meer handelaars gezien, wat ook positief is. Onze ervaring ?
Beter dan de vorige keer !”
Patrick Deprez

– Schlüter Systems
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De mening van…
Bezoekers

We peilden ook naar de persoonlijke ervaringen van de bezoekers met de organisatie en het aanbod van Stone & Tile 2017.
Dit zijn de voornaamste reacties:

Positief
•
•
•
•
•
•
•
•

Gespecialiseerd voor de sector
De workshops en de seminaries
Goede en duidelijke opstelling van standen
B2B-karakter, enkel gericht op professionals
Professionele aanpak
Gratis catering en erg gezellige sfeer
“Kan echt op geen slecht punt komen, gewoon geslaagd”
Vooral: verderdoen zoals de organisatie bezig is

Negatief
• Enkele grote namen ontbreken, nog meer
producenten
• Meer afgewerkte producten van materialen zoals
wand en natuursteen tentoon stellen
• Parking (buiten de verantwoordelijkheid van de
organisatie)

• Meer technische demonstraties van producten
• Misschien iets meer inspelen op plaatsing buiten,
erg veel gaat over binnenplaatsing

Conclusie
Bezoekers zijn over het algemeen tevreden over het aanbod, de diversiteit en de kwaliteit van de exposanten, MAAR de beurs moet echt blijven
groeien om attractief te blijven. Meer aanbieders zijn nodig.

* 84% van de bezoekers (!) zou de 3e editie van Stone & Tile in januari 2019 bezoeken.
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Dit was de 2e editie van

Stone & Tile

Klik op deze link: https://vimeo.com/201736596
Of ga naar www.stone-tile.be
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See you in 2019 !

Vragen?

d

Expocom bvba
+32 (0)50/250.170
info@stone-tile.be
www.stone-tile.be
’

’

10

