De branches Autoglas, Smart Repair en
Voertuigevaluatie zetten in op de tasc 2017

Beloftes uit de branche zorgen voor signaalwerking
De nieuw in het leven geroepen beurs voor Autoglas, Smart Repair en
Voertuigevaluatie tasc vindt grote bijval bij de branche. Belangrijke
spelers uit de aftersales markt voor motorvoertuig
en hebben reeds hun officiële deelname toegezegd. Daaronder
bevinden zich ondernemingen als Pilkington, Würth, Sonax, Albert
Berner, Sika, ProGlass, Bruxsafol en Schwabo. De actuele stand van
de aanmeldingen vindt u op de tasc homepage: www.tasc-expo.de
Daardoor is nu al meer dan 50% van de oppervlakte geboekt.
Conceptioneel wordt de tasc onder andere door de volgende federale
verbanden

ondersteund:

BFA

e.V.

(Bundesverband

Fahrzeugaufbereitung), BVA e.V. (Bundesverband Autoglaser), BIV
e.V. (Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks), BVAT e.V.
(Bundesverband für Ausbeultechnik und Hagelinstandsetzung) en ZDK
e.V. (Zentralverband des Deutschen Kfz-Gewerbes).
Van 27 tot 28 oktober 2017 wordt de Areal Böhler in Düsseldorf de
ontmoetingsplaats voor de professionelen uit de segmenten Autoglas,
Smart Repair en Voertuigevaluatie. Op de tasc worden innovatieve
producten en oplossingen aangeboden, die voor de uitvoering van
reparatiediensten en hun beheer nodig zijn. Op een oppervlakte van
ongeveer

3.200m²

biedt

de

plaatselijke

koudstaalhal

aan

de

exposanten een optimale mogelijkheid om hun producten en
oplossingen te presenteren, evenals een prachtige industrie- en
werkplaatssfeer.
Het begeleidende presentatieprogramma tijdens de twee dagen van de
beurs zet vragen en mogelijke oplossingen in het middelpunt die op dit
ogenblik voor alle deelnemers van de branche belangrijk zijn. In de
focus staan, naast algemene thema’s, zoals de leasingvermindering en
het schademanagement, toekomstige uitdagingen in de vakkundige
omgang met hoogvoltsystemen op de E-auto en de vakkundige
/2

kalibratie van rijassistentsystemen. De podiumdiscussie van de
verbanden uit de branche behandelt het synergiepotentieel van de
betrokken branches en zet aan tot netwerken.
Meer informatie over de tasc-première in de herfst 2017 is vanaf nu
beschikbaar voor geïnteresseerde exposanten op www.tasc-expo.de.
Aanmeldingsdocumenten voor exposanten en bijkomende informatie
over

de

tasc

2017

krijgt
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SeltmannA@messe-duesseldorf.de Tel.: +49 (0) 2 11 45 60-7285
Tickets voor de tasc zijn verkrijgbaar vanaf begin juli online verkrijgbaar
op: www.tasc-expo.de
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