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tasc 2019: de vakbeurs voor autoglas, smart repair en car detailing gaat de tweede ronde in


Het afgelopen jaar vierde tasc als eerste beurs voor autoglas, smart repair en car detailing een succesvol debuut: in de voormalige Kaltstahlhalle van Areal Böhlers presenteerden 50 exposanten hun producten en diensten aan ruim 1.100 bezoekers in een geweldige industriële ambiance. Netwerken, productnoviteiten en zakendeals zorgden voor een uitstekende stemming en resulteerden in een overeenkomstig goede beoordeling: 87 % van alle exposanten beveelt tasc aan. 

Na de succesvolle positionering in de markt worden voor tasc 2019 groeiende exposanten- en bezoekersaantallen verwacht. Messe Düsseldorf heeft dan ook besloten om de tentoonstellingsoppervlakte met een extra hal uit te breiden.

Exposanten kunnen vanaf nu weer aanmelden voor tasc 2019, en wel op: www.tasc-expo.de/

“De succesvolle première en de positieve feedback van exposanten en bezoekers, hebben bevestigd dat de branches van autoglas, smart repair en car detailing een beursplatform verdienen,” zegt projectleider Birgit Horn. “Het concept van tasc heeft iedereen weten te overtuigen en inmiddels de interesse van andere ondernemingen voor 2019 gewekt.”

Het vakprogramma voor tasc 2019 zal gezamenlijk met brancheverenigingen en –vertegenwoordigers verder worden ontwikkeld. Passend bij het concept ‘Messe erleben’ (de beurs beleven), is al besloten dat de lezingen die het hart van het vakprogramma vormen, met praktijkgerichte live-demonstraties worden aangevuld. Bovendien zullen de leden bijeenkomst van de BFA (Bundesverband Fahrzeugaufbereitung e.V.) en de jaarvergadering van de BVA (Bundesverband Autoglaser e.V.) parallel aan tasc op het Areal Bohler plaatsvinden.


Over tasc:
tasc is dé ontmoetingsplek voor professionals uit de segmenten autoglas, smart repair en car detailing. Op de B2B-beurs worden innovatieve producten en oplossingen aangeboden, die voor de reparatiedienstverlening en het management daarvan nodig zijn.

Meer informatie over tasc is te vinden op:
www.tasc-expo.de
www.facebook.com/tasctradefair
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