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Het verheugt me u hier vandaag, aan de zijde van de heer Dr. Schäfer,
METAV 2018 en de Messe Düsseldorf Group te kunnen presenteren.
Velen van u kennen de beurslocatie Düsseldorf waarschijnlijk al van uw
bezoek aan METAV of een van de andere relevante beurzen voor de
branche die we in Düsseldorf organiseren. Het afgelopen zakenjaar
2016, welke tevens een METAV-jaar was, hebben we een resultaat
behaald dat duidelijk boven de verwachting uitsteeg. Dit komt mede door
het feit dat 2016 met 31 beurzen die dat jaar qua cyclus allemaal
plaatsvonden, een zeer sterk evenementenjaar was. Zo is alleen al in
Düsseldorf de omzet tot 406,9 miljoen euro (het voorgaande jaar 243
miljoen euro) gestegen. De opbrengst van de omzet van het gehele
concern met haar 8 dochterondernemingen en 74 buitenlandse
vertegenwoordigingen, hebben we tot rond de 443 miljoen euro gebracht
(2015: 10,3 miljoen euro).
Vijftig vakbeurzen behoren tot het portfolio van onze hoofdvestiging in de
deelstaathoofdstad Düsseldorf; 23 daarvan zijn de internationale
nummer 1-beurzen van hun branche – zoals het beurzenkwartet GIFA,
METAV, THERMPROCESS, NEWCAST en wire/TUBE. Onze eigen
evenementen blinken naast hun innovatiekracht en relevantie voor de
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markt vooral uit door de hoge internationaliteit: 72 procent van de
exposanten en 72 procent van de vakbezoekers in het segment
machines, installaties en uitrustingen komt uit het buitenland. Ook ons
beursterrein is goed georganiseerd: in onze 19 beurshallen beschikken
we over een bruto tentoonstellingsoppervlakte van 305.000 vierkante
meter. Tegelijkertijd zijn we door onze vier verschillende ingangen in
staat om uiteenlopende beurzen parallel plaats te laten vinden.
Het beursterrein – zeven sterke pluspunten
Een van de factoren van ons succes is zeker ook de perfecte locatie van
Düsseldorf, midden in het centrum van Europa. In slechts één vlieguur
of iets langer kunnen onze gasten uit Berlijn, Bern, Brussel, Den Haag,
Istanbul, Londen, Milaan, Parijs, Stockholm, Warschau en Wenen ons
bereiken. In totaal leven er in de directe regio van Messe Düsseldorf 170
miljoen mensen, wat een enorme koopkracht en investeringspotentieel
betekent. Ook de locatie van ons beursterrein is ideaal: vlakbij het
vliegveld en bij twee treinstations met internationaal verkeer, slechts 10
minuten met de metro van het centrum verwijderd. Hierbij komen nog
eens de 20.000 beursparkeerplaatsen, die voor bezoekers en
exposanten een belangrijk infrastructureel aspect vormen.
Halverwege het jaar is het startschot voor een nieuw, toekomstgericht
project gelost: de nieuwbouw van Eingang Süd en hal 1. Uit de
oorspronkelijke hallen 1 en 2 wordt nu de nieuwe hal 1 gebouwd;
tegelijkertijd ontstaat een geheel nieuwe Eingang Süd met een vloeiende
overgang naar het Congress Center Süd. De komende editie van METAV
zal daar nog niet van kunnen profiteren – maar uiteindelijk gaat dit alles
een groot voordeel opleveren. We creëren hiermee voor onze klanten en
bezoekers de meest moderne tentoonstellings-, evenements- en
congresruimtes met flexibele gebruiksmogelijkheden en hoge technische
standaards. Tot uiterlijk 2030 zal de complete renovatie van alle 19 hallen
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en klantruimtes afgerond zijn; de renovatie van het Congress Center zal
in 2021 klaar zijn. De geplande investering komt neer op 648 miljoen
euro, welke wij – net als alle andere investeringen van onze
ondernemingen – uit eigen middelen financieren.
Een belangrijke bouwsteen voor dit succes wordt gevormd door onze
internationale verkoopondersteuningspunten waarin 74 buitenlandse
vertegenwoordigingen voor 137 landen actief zijn. Hierbij komen de acht
dochterondernemingen in Chicago, Hongkong, Moskou, New-Delhi,
Shanghai, Singapore en Tokio.
Het beursprogramma in Düsseldorf dekt vijf thematische velden af. Dit
zijn: machines, installaties en uitrustingen, dat met 12 beurzen het
grootste en economisch belangrijkste themagebied is. Toonaangevende
beurzen als drupa, interpack, K, GIFA, METAC, THERMPROCESS,
NEWCAST, wire en TUBE behoren tot deze familie. Andere
competentievelden zijn handel, ambacht & dienstverlening (2 beurzen),
medisch & gezondheid (4 beurzen), mode & lifestyle (3 beurzen) en
vrijetijd (3 beurzen).
Düsseldorf – geboortegrond voor Metals & Flow Technology
Vooral voor de wereldwijde metaalbranche en de metaalverwerkende
industrieën speelt het beursterrein van Düsseldorf een belangrijke rol. De
19 beurshallen aan de Rijn zijn het globale centrum voor de draad- en
kabelindustrie,

voor

gieterijtechnologie,

industriële
metallurgie,

uitrustingen

en

pompen,

voor

thermprocestechnologie

en

gietproducten. Vakbeurzen als de hierboven genoemde GIFA, METEC,
THERMPROCESS, NEWCAST, wire/TUBE en VALVE WORLD zijn de
onbetwiste nummer 1 van hun branche: zij bepalen de maat voor
innovaties en drukken hun stempel op de globale business. METAV is in
deze context van grote betekenis. De exposanten van onze
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machinebouwbeurzen – zoals glasstec, drupa, K of interpack – kunnen
al vroeg in het jaar informatie over het complete aanbod van de
werktuigmachine-industrie inwinnen. Zo zijn alle ondernemingen die op
andere momenten als exposanten aan beurzen in Düsseldorf
deelnemen, op METAV zeer welkome vakbezoekers. Iedere branche
dient in werktuigmachines te investeren – of het nu gaat om kunststof-,
verpakkings- of drukkerijmachines. Dit zijn belangrijke synergetische
effecten die tussen al onze investeringsgoederen-beurzen bestaan en
aan het succes van de evenementen bijdragen. Daarom past METAV
uitstekend bij het portfolio van Messe Düsseldorf.
We kijken vol verwachting uit naar METAV 2018 daar zij onze reeks van
investeringsgoederenbeurzen in 2018 inluidt. Na METAV volgen wire en
TUBE (16 tot en met 20 april), Aluminium (9 tot en met 11 oktober) – een
gastevenement dat door Reed Exhibitions wordt georganiseerd –
glasstec (23 tot en met 26 oktober) en als afsluiting van het jaar VALVE
WORLD met PUMP SUMMIT (27 tot en met 29 november).
Globaal portfolio – Metals & Flow Technology
Minstens zo succesvol is het wereldwijde beursportfolio binnen het
segment Metals & Flow. Het is ons doel om de klanten van onze beurzen
in Düsseldorf alomvattend en mondiaal te begeleiden. In samenwerking
met lokale partners organiseren we momenteel 23 relevante vakbeurzen
voor de metaalbranche in acht landen en 11 steden. Daaronder
klassiekers als wire en TUBE Southeast Asia, die we sinds 1996
organiseren, maar ook nieuwe projecten als Flow Control Exchange in
Rio de Janeiro. Passend bij het gehele beursprogramma in Düsseldorf
organiseren we nu rond de 60 spin-offs van onze internationale merken
als interpack, MEDICA en K in ’s werelds groeimarkten. In 2016 hebben
we negen nieuwe evenementen en participaties in het buitenland
opgericht, waaronder voor het eerst ook een evenement in Iran.
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Düsseldorf – hier voelt het bedrijfsleven zich thuis
Maar nu weer terug naar de homebase Düsseldorf. De hoofdstad van
Noordrijn-Westfalen en de omliggende regio bieden onze exposanten
een belangrijk bezoekerspotentieel om te ontginnen. Er zijn rond de
100.000 ondernemingen in de regio gevestigd. De machinebouw is met
1.500 ondernemingen en 203.000 medewerkers de grootste werkgever
in Noordrijn-Westfalen. Alleen al de automobielbranche – een
sleutelbranche voor alle metaal-relevante ondernemingen – genereert
met meer dan 200.000 werknemers en circa 800 ondernemingen een
jaarlijkse omzet van 19 miljard euro. Er gaat ook veel dynamiek uit van
de Chinese en Japanse firma’s die zich steeds talrijker in de regio
Düsseldorf vestigen en investeringen tot stand brengen. Met meer dan
900 Chinese en meer dan 600 Japanse firma’s bezet de regio Düsseldorf
vergeleken bij andere Europese metropolen een van de hoogste posities.
Ook het hotelaanbod in Düsseldorf is klasse. Het spectrum van hotels
vervult alle verwachtingen van onze klanten – of het nu gaat om
exposanten, bezoekers of journalisten. Rond de 27.000 hotelbedden zijn
over 222 hotels verdeeld, waarvan de meeste bedden tot vier- of
vijfsterrenlocaties behoren. Als men de omgeving uitbreidt, vergroot het
hotelaanbod zich met nog eens 70 businesshotels. Daarnaast staan er
nieuwe hotelprojecten in Düsseldorf gepland, die ook nog eens 1.000
bedden op zullen leveren.
Bezoekers en exposanten eindigen hun dag niet in de beurshallen; veel
zaken worden vaak ’s avonds na afloop van de beurs in de Altstadt van
Düsseldorf afgesloten. Düsseldorf heeft naast zijn beroemde brouwerijen
Uerige & Schumacher of de Irish Pubs in de Hunsrückstraße een uiterst
levendig gastronomie-aanbod en bar-scene te bieden. Toprestaurants
als Victorian aan de Kö of Phönix in het Dreischeibenhaus, steakhuizen
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als Reef & Beef, luxe bars als Pardo in het Ständehaus, de Capella Bar
in de Breidenacher Hof of Tino’s Bar aan de Kö zijn echte hotspots voor
het nachtleven in Düsseldorf. Zoals u zult begrijpen is Düsseldorf niet
alleen tijdens beurstijden een reis waard.
Dames en heren, we verheugen ons weer op METAV in Düsseldorf en
op onze partner VDW, die we – dankzij de korte beurscyclus – in de
afgelopen 37 jaar regelmatig als gast hebben mogen verwelkomen.
Samen met de VDW zullen we ervoor zorgen dat METAV ook in de
toekomst succesvol blijft. Ik verheug me op een weerzien met u op
METAV 2018, van 20 tot en met 24 februari in Düsseldorf.

