tasc 2021 – nieuwe datum in het voorjaar van 2021 en
groter aanbodspectrum
Beurs voor de motorvoertuig-aftersalesmarkt van 19 tot en met 20
februari 2021
In afstemming met de industrie en alle betrokken organisaties, is
de datum voor tasc 2021 – vakbeurs voor autoglas, smart repair
en car detailing – naar 19 en 20 februari verplaatst.

Birgit Horn, projectleider van tasc, is blij met de gezamenlijke
beslissing: “Tijdens de planning van tasc werd al gesproken over
een looptijd in het voorjaar, daar de animo hiervoor al bestond. We
hebben op basis van de bijzondere situatie waarin we met elkaar
verkeren, nu deze stap genomen. De branche zal daar zeker van
profiteren.”

tasc blijft wel vasthouden aan de tweejaarlijkse cyclus, biedt de
autoglas- en smart repair-branche een optimale timing voor de
start van het seizoen en ondersteunt zo de voorbereiding voor een
succesvol zakenjaar.

Exposanten kunnen vanaf nu weer aanmelden op: www.tascexpo.com/exhibitor_application.

Forse uitbreiding van het aanbodspectrum in 2021
tasc 2021 is hét trefpunt voor specialisten uit de segmenten
autoglas, car detailing en smart repair. Bij de start van het seizoen
biedt de beurs garages en autohuizen een nóg omvangrijker
aanbod. De uitbreiding van het aanbod omvat bij smart repair
autolakken en toebehoren, afzuigtechniek, kunststofreparatie en
velgenbehandeling. Het segment car detailing wordt aangevuld
met lakbehandeling, verzegeling en coatings, toebehoren en
rubber- en kunststofonderhoud. Geheel nieuw zijn de thema’s
autofolies en garage-uitrusting (mobiel en stationair). Ook het
software aanbod wordt met veel nieuwe services en informatie
uitgebreid.

De actuele thema’s van tasc 2021
De uitdagingen, die de mobiliteit van de toekomst voor garages en
schadeherstelbedrijven met zich meebrengt, zijn een centraal
thema op tasc. Op de voorgrond staan het kalibreren van
rijassistentiesystemen, schadevaststelling en reparatie en de
kostencalculatie,

maar

ook

het

werken

aan

hoogspanningsvoertuigen en de daarmee verbonden kwalificaties.
Ook opleiders en aanbieders van seminars zoals KTI zullen zich
op tasc 2021 presenteren.
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