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2016. szeptember 14.-étől 17.-éig került megrendezésre a nürnbergi kiállítási 

központban a GaLaBau, a nemzetközi városi zöld- és szabadterületi szakmai 

vásár. A GaLaBau PR-csapata is jelen volt a csarnokokban, és több kiállítót 

is megkérdezett, hogy mennyire sikeresnek ítélték meg a kiállítást: 

 
Uwe Küchenmeister, területi értékesítési vezető, Etesia, Frankreich 

„Standunkat gyakran keresték fel látogatók, szakmai látogatók az egész világból. 

Európai érdeklődők mellett kínai és indiai látogatók is informálták magukat nálunk. 
Számtalan intenzív beszélgetést folytattunk GaLaBau-cégekkel és 
szakkereskedőkkel. A GaLaBau a mi szakmánk számára az abszolút élen álló 

szakmai vásár. Természetes, hogy 2018-ban is részt fogunk venni.” 
 
Martin Schmitz, értékesítési vezető, Kubota GmbH, Deutschland 

„A 2016-os GaLaBau nagyon jól alakult számunkra. Legfőképp az első két nap 
folytattunk már kora reggel számtalan értékes beszélgetést potenciális vevőkkel. 
Általánosságban a GaLaBau megint a magas színvonalú résztvevőivel győzött 

meg. A GaLaBau a vezető kert- és tájépítészeti szakmai vásár a szemünkben, és 
az is fog maradni.” 
 
Tobias Brenker, európai piac menedzser, TREX Company, Inc., USA 

„A GaLaBau optimális platform az európai piac számára. Ez az első alkalom, hogy 
kiállítottunk, és egyből nagyon sok konkrét beszélgetést folytathattunk. Különösen 

tetszett a látogatói réteg összetétele: Nem csak szakkereskedők látogatták a 
standunkat szép számmal, de építészek is. Nagy vásár utáni üzleti forgalomra 
számítunk, ezért 2018-ban is részt fogunk venni a kiállításon.” 

 
Georg Engelke, faiskola mester/ értékesítés, Baumschulen Lappen, Deutschland 

„A GaLaBau szakvásáron a fő célunk a törzsvásárlókkal való kapcsolattartás. Ezt 

a célt 2016-ban is ismét optimálisan elértük. Nyertünk néhány új ügyfelet is, 
amellett hogy több nemzetközi szakmai látogatót is megismertünk. Kérdésen kívül 
áll, hogy 2018-ban is résztveszünk.” 

 
Jeroen Reinderink, németországi ügyfél kapcsolattartó, Yalp, Niederlande 

„Még csak két éve forgalmazzuk aktívan az interaktív játék- és sporttermékeinket 

a német piacon, és nagyon elégedettek vagyunk a vásárral. A termékeinket 
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egyszerűen muszáj kipróbálni. A GaLaBau játszótér témacsoportja ehhez 

optimális teret kínál. Először résztvevő kiállítóként nagyon örültünk a közönség 
nagy érdeklődésének és már helyben sikerült néhány szerződést megkötnünk. Mi 
kell még több?” 

 
Holger Jansen, ügyvitel, Götterfunken, Deutschland 

„Már korábbról ismertem a GaLaBau-t, de a saját innovatív Design cégemmel 

először vettem részt. Köszönöm a Szövetségi Gazdálkodási Minisztérium 
(Bundeswirtschaftsministerium) támogatását, enélkül nem lett volna elérhető 
számomra a részvétel ezen a kiemelkedő szakmai vásáron. A beszélgetések 

színvonala és mennyisége bombasztikus volt. Számtalan importőr, de érdeklődő 
GaLaBau-érdekelt és építész is meglátogatta standunkat, és az információs 
anyagunk már a vásár vége előtt elfogyott. A GaLaBau a vezető szakmai vásár a 

zöld ágazatban, és az is fog maradni.” 
 
Katja Lehmann, Greenkeeping szakterület, DEULA Rheinland GmbH 

Bildungszentrum, Deutschland 

„Az ajánlatunk a GaLaBau egyik részpiaci szegmensét szolgálja ki. Ennek ellenére 
a részvételt mégis kötelezőnek érezzük. A standunkra látogatók száma 

áttekinthető, a beszélgetések minősége viszont szuper volt. Ezen kívül 
találkoztunk néhány volt Greenkeeper-tanonccal, és ápoltuk az üzleti 
hálózatunkat. 2018-ban is itt leszünk.” 

 
 
Sajtóval és médiával kapcsolattartó szermély 

Helen Kreisel, Ellen Damarowski 
T +49 9 11. 86 06-83 28 
F +49 9 11. 86 06-12 83 28 

 
ellen.damarowski@nuernbergmesse.de 
 

 
Sajtónyilatkozatok és további információk megtalálhatóak: 
www.galabau-messe.com/press 

 
  


