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tasc 2019 – de countdown is begonnen 

 

Beurs voor autoglas, smart repair en car detailing van 11 tot 

en met 12 oktober 2019 in Düsseldorf 

 

Over zes weken begint op het beursterrein Areal Böhler in 

Düsseldorf de beurs tasc 2019. Met een groter aantal exposanten 

en meer presentatieoppervlakte is de grondsteen voor een 

succesvolle voortzetting van het evenement gelegd. “Ons doel was 

om te groeien en tegelijkertijd de compactheid van de beurs te 

behouden. We tonen hier de hele bandbreedte van de branche en 

bieden de bezoekers daarbij korte looproutes, zodat er genoeg tijd 

overblijft voor het wezenlijke: productoplossingen en services 

ontdekken, netwerken met exposanten en vakgenoten en een blik 

werpen op andere zakelijke mogelijkheden. Dat biedt geen ander 

evenement binnen dit segment,” aldus een enthousiaste Birgit 

Horn, projectleider van tasc. 

 

Nieuwe exposanten completeren het evenement 

Het concept van het evenement heeft veel nieuwe exposanten uit alle 

segmenten weten te overtuigen. In de segmenten car detailing en  smart 

repair, begroet tasc dit jaar voor het eerst onder meer de firma’s 

Wintgens Konzept KG, carVice systems, Mainhattan Wheels, 

Polytop en Vixen Surface Treatments uit Groot-Brittannië.  

De autoglasbranche is ook in 2019 weer sterk op tasc 

vertegenwoordigd en vertoont overeenkomstig met de huidige 

investeringen in de autoglasbranche een significante groei van het 

aantal exposanten in de segmenten uitrusting en software voor het 

kalibreren van rijassistentiesystemen. Nieuw dit jaar zijn merken 

als Texa, Autel, Launch Europe en WABCOWÜRTH. Met de 

nieuwe toetreding van Guardian en Saint-Gobain Autover is 

bovendien voor het eerst het kwartet van grote 

autoglasproducenten compleet. Alle exposanten zijn online in één 

overzicht te vinden op www.tasc.expo.de/Ausstellerliste. 

 

 

http://www.tasc.expo.de/Ausstellerliste
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Live-demonstraties in het vakprogramma: antwoorden op de 

huidige uitdagingen 

 

De professionals uit de motorvoertuig-aftersalesmarkt kunnen een 

informatief en praktijk-georiënteerd vakprogramma verwachten. 

Op beide beursdagen zijn er lezingen en live-demonstraties over 

de actuele thema’s en uitdagingen die binnen de branche leven.  

 

 Een thema dat iedereen momenteel bezighoudt is de 

digitalisering: Dominic Mutterer zal tijdens zijn lezingen 

met de deelnemers in gesprek gaan over de vraag hoe 

autobedrijven zich nu al effectief en goed toegerust voor 

de toekomst kunnen voorbereiden, en wat men uit de 

zakelijke veranderingen en de inzichten over digitalisering 

kan leren.  

 

 Josua Bücher van PDR.cloud zet vol in op digitalisering 

en vertelt tijdens zijn lezing, hoe de technologische 

vooruitgang in de werkplaats kan worden benut. Hij 

refereert aan het thema ‘reparatiemanagement 4.0 – 

toekomsttechnologie in de schadevaststelling en de 

reparatieafwikkeling. Zijn werkplaatssoftware PDR.cloud 

biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende 

segmenten van de motorvoertuigenbranche aan. Of het 

nu op een computer, op een smartphone of op een tablet 

is – de app vereenvoudigt de vaststelling, het herstellen 

en de afrekening van schade aan voertuigen en maakt zo 

een compleet papierloze afhandeling mogelijk. 

 

 Nieuwe business-mogelijkheden voor het eigen 

schadeherstelbedrijf ontdekken? Zo werkt het! Thomas 

Brux legt tijdens zijn lezing uit, hoe 

Motorvoertuigenbedrijven hun eerste schreden in de 

lakbeschermingsfoliemarkt kunnen maken. De 

gepresenteerde sjablonentechniek  maakt pasklare 

uitsneden mogelijk, die zonder het gebruik van messen op 
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de lak aangebracht kunnen worden. Zo wordt deze ‘Add 

On’ een aantrekkelijke extra business opportunity.  

 

 Of het nu gaat om een frontcamera op de voorruit, sporen- 

of noodstopassistentie – de kalibratie van rijassistentie-

systemen is een uitdaging voor motorvoertuigbedrijven en 

de schaderegelingen. Het autoglasvaktrio, bestaande uit 

Florian Wallmann, Martin Klein en Andreas Müller legt 

uit hoe men de sensoren en camera’s van het 

rijassistentiesysteem op de juiste manier kan afstellen en 

kalibreren.  

 

 Martin Lutz van de DEKRA presenteert op de beurs het 

nieuwe keurmerk voor uitdeukers, carrosserie- en 

autolakbedrijven. Met het DEKRA-keurmerk worden 

ondernemingen en producten onderscheiden, die 

aantoonbaar gedefinieerde standaards op het gebied van 

bijvoorbeeld veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid 

doorvoeren. Het keurmerk is een bevestiging en geeft 

informatie over welke criteria getoetst of gecertificeerd 

zijn.  

 

Het programma en informatie over de sprekers is online te vinden 

op https://www.tasc-expo.de/de/Programm 

 

Tickets voor tasc 2019 

Entreekaarten zijn via de ticketshop www.tasc-expo.de/Ticket 

verkrijgbaar. Een dagkaart kost online 20 euro – aan de kassa op 

het Areal Böhler-terrein ligt de prijs bij 25 euro. Alle tasc-tickets zijn 

geldig als gratis vervoersbewijs voor bussen, trams en treinen 

binnen de verkeersregio Rhein-Ruhr/VRR (2e klas, treinen zonder 

toeslag.). Meer informatie over het VRR-gebied vindt u op 

http://www.vrr.de. 

 

  

https://www.tasc-expo.de/de/Programm
http://www.tasc-expo.de/Ticket
http://www.vrr.de/


 

 

Nieuwe wedstrijden: nóg meer interactie 

‘Meedoen en uitproberen’ is het motto van de Car Cross 

Challenge. Met de nieuwe wedstrijd wordt een beurbezoek nóg 

interessanter, want er wachten mooie prijzen op de deelnemers. 

Daarvoor moeten zij op de beurstands van de exposanten 

theoretische vragen beantwoorden of hun technische 

vaardigheden aantonen. De Car Cross Challenge wordt door de 

Bundesverband der Autoglaser e.V. (BVA) georganiseerd en 

uitgevoerd. Een andere highlight is de 5e Duitse 

Poleerkampioenschap, die de Duitse vereniging voor car detailers 

(BFA) voor het eerst op Areal Böhler zal organiseren. 

 

Openingstijden 

tasc 2019  is op vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 

09.00 tot 16.00 uur geopend. 

 

Perscontact tasc 2019 

Daniel Krauß 
Tel.: +49(0)211/4560-598 
Email: KraussD@messe-duesseldorf.de 
Brigitte Küppers 
Tel.: +49(0)211/4560-929 
Email: KueppersB@messe-duesseldorf.de 


