Vastgoedbeurs PROVADA draait eind oktober als vanouds
Op 26-28 oktober draait de vastgoedbeurs PROVADA weer als vanouds, zonder
beperkingen voor bezoekers en standhouders. Alle stands bezet, een goed
inhoudelijk programma en activiteiten voor de informele ontmoetingen.
Eigenaar Peter Schreuter zou het geen
droom willen noemen maar eerder een
stip op de horizon. “Wij gaan in volle vaart
vooruit en nemen onze standhouders daar
zo goed mogelijk in mee. Van afwachten
kan geen sprake zijn, als de plannen niet
concreet en duidelijk zijn, komen we geen
stap verder. We hebben allemaal een stip
nodig om naar toe te werken, daarnaast
hebben we onze dromen waar we inspiratie uit kunnen halen om het weer anders
en beter te doen. Zo hebben wij nog
steeds onze circulaire droom, een ambitie
die we samen met de RAI en standhouders willen vormgeven. We willen meer
experimenteren met circulaire materialen
voor de (stand)bouw, betere afvalscheiding, serieus werk maken van foodwaste,
betere mobiliteitsoplossingen en dus
minder auto’s in de RAI, om maar een
paar voorbeelden te noemen. Ondanks de
huidige coronaperikelen blijven we ook dit
onderwerp agenderen bij onze partners.”
Live events in 2021
PROVADA zal niet de eerste vakbeurs in

de RAI zijn. Vanaf september staan er
weer evenementen en beurzen gepland.
Als het huidige vaccinatieschema wordt
uitgevoerd dan verwachten ze dat deze
evenementen plaatsvinden zonder al te
veel beperkingen. “Dat wij een overwegend
Nederlands publiek bedienen, werkt in deze
onzekere tijden in ons voordeel. Daardoor
durven wij vol in te zetten op eind oktober.
Voor internationale evenementen maak je
weer hele andere afwegingen.
Of er weer evenveel bezoekers komen als
in 2019? Dat gaan we zien. Er is in ieder
geval een bijzonder grote behoefte om
elkaar weer live te ontmoeten. Misschien
klinkt een beursbezoek voor velen nog
als iets onwerkelijks maar dat kan snel
veranderen zodra we er in de zomer weer
met z’n allen op uitgaan. Zonder negatieve
gevolgen zoals in de vorige zomer. De tijd
zal het leren.”
Gaan grote evenementen en beurzen
er (na corona) anders uitzien voor de
bezoekers? “Met de ervaringen van virtuele
evenementen zullen we de komende
tijd nog allerlei hybride varianten gaan

zien, in ieder geval voor internationale
evenementen. Bij PROVADA kiezen we
ervoor om onze standhouders niet te
belasten met een hybride variant waarbij
het online platform naast de fysieke
beurs en stand ‘bemand’ moet worden.
Wij gaan wel een paar aantrekkelijke
programmaonderdelen uitzenden.
Taste of PROVADA
Tot slot, 17 juni Taste of PROVADA, een
prachtige licht- en geluidshow in de RAI met
topsprekers en artiesten. Een voorproefje
van PROVADA. Dit kan uiteraard alleen
maar plaatsvinden met vooraf testen en
de bekende coronamaatregelen. Maar wat
is het de moeite waard. Een belevenis die
velen van ons lange tijd niet meer hebben
meegemaakt, een fantastische line-up in de
zaal en aansluitend bijpraten en netwerken
met vakgenoten. Wij kijken er enorm naar
uit. Dare to Dream.

