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tasc 2019: het concept is overtuigend – nieuwe exposanten 

melden aan voor tasc 

Op 11 en 12 oktober 2019 is het Areal Bohler-terrein in Düsseldorf wederom 

het trefpunt voor professionals uit de segmenten autoglas, smart repair en 

voertuigafwerking. Het concept van tasc als neutraal en compacte B2B-

vakbeurs met de atmosfeer van een werkplaats, kan op veel bijval van de 

automotive aftermarket rekenen. Al acht maanden voor de start van het 

evenement, ligt de aanmeldstand voor tasc 2019 boven het niveau van de 

voorgaande editie.  

“De grote meerderheid van onze exposanten uit 2017 en daarnaast talrijke 

nieuwe firma’s hebben inmiddels voor tasc 2019 aangemeld. Nu al is 

duidelijk, dat tasc zich qua omvang van het evenement, aanbodspectrum 

en bezoekersaantallen significant verder zal ontwikkelen,” constateert Birgit 

Horn, projectleider van tasc.  

Nieuwkomers zijn onder meer firma’s als Polytop, Mainhattan Wheels, Texa 

Deutschland, WABWOWÜRTH, Guardian Autoglas EFK International, 

Saint Gobain Autover, Technology Content Services GmbH en IAM_Net. 

Het is nog steeds mogelijk om voor tasc 2019 aan te melden. 

“We hebben de tussenjaren sinds de première in 2017 intensief gebruikt, 

om onze jonge beurs meer bekendheid binnen de markt te geven en het 

concept van tasc als branche-overschrijdend platform tussen de ambachten 

autoglas, voertuigafwerking en smart repair te presenteren. We zijn blij met 

het resultaat van ons werk, te weten een aanhoudende vraag naar 

standruimte en zijn er dan ook van overtuigd, dat tasc zich verder in de 

markt zal vestigen,” aldus Wolfram Diener, directeur van Messe Düsseldorf 

GmbH. 

Het vakprogramma rond tasc 2019 biedt een overzicht van de nieuwste 

producten, trends en uitdagingen en wordt bovendien met praktische live-

demonstraties aangevuld. Er worden ter plekke live-reparaties  getoond die 

vakkundig van commentaar worden voorzien door specialisten van de 

verschillende ambachten. Naast praktische content zoals het werken aan 

hoog voltage-voertuigen, het kalibreren van 

bestuurdersassistentiesystemen en de nieuwste oplossingen voor 

schademanagement, staan toekomstgerichte thema’s centraal. Op 



 

 

vrijdagavond zal bijvoorbeeld Dominic Multerer als jonge marketingexpert 

en management-out of the box-denker, nieuwe denkimpulsen voor de 

digitalisering van garages geven. Bovendien zullen de ledenbijeenkomst 

van de BFA (Duitse vereniging van autoafwerkers) en de jaarvergadering 

van de BVA (Duitse vereniging van autoglaszetters) parallel aan tasc op het 

Areal Böhler-terrein plaatsvinden. 

Tickets voor tasc zijn vanaf begin juli online op www.tasc-expo.de te 

verkrijgen. 

Over tasc 

tasc is hét trefpunt voor professionals uit de branches autoglas, smart repair 

en voertuigafwerking. Op de B2B-beurs zullen innovatieve producten en 

oplossingen worden geboden, die voor het uitvoeren van 

reparatiewerkzaamheden en de daarbij behorende administratie nodig zijn. 

Meer informatie over tasc vindt men op: www.tasc-expo.de of op facebook: 

www.facebook.com/tasctradefair 

Exposantenbegeleiding tasc 

Ralph Surges 

Tel.: +49(0)211/4560-7285 

E-Mail: SurgesR@messe-duesseldorf.de 

Perscontact tasc  

Daniel Krauß 

Tel.: +49(0)211/4560-598 

E-Mail: KraussD@messe-duesseldorf.de 
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