
exposanten

350

van de bezoekers geeft aan
Maritime Industry 2020 

zeker te bezoeken

82%

geeft aan de beurs
vooralsnog niet te bezoeken

vanwege corona

18%

zal de bezoekersregistratie open gaan. Er zal geen
gebruik worden gemaakt van tijdsloten, wel van
instroomtijden voor aankomst.   

BEGIN 
AUGUSTUS

Wat zeggen de bezoekers?

Netwerk herzien

Heb het gemist
Gemoedelijk

Leerzaam

Moet erbij zijn

Vaste prik

Innovaties

Kijk er naar uit

Goede beurs

Belangrijk

"Ik bezoek graag de beurs, wat ik al
jaren doe. Tot ziens in oktober!"

- Dhr. Van Valen, parttime schipper

"Ik schrijf mezelf zeker in voor
een bezoek aan Maritime Industry!

We moeten - zeker na corona -
ervoor zorgen dat 

onze economie gezond blijft. 
Ik ben van mening dat dit soort

beurzen daar een belangrijke rol in
spelen.

- Dhr. Topelen, inkoper
bij ALBA Metaal Recycling

"Ik verheug mij op het
beursbezoek op 13,14 of 15
oktober. Ik heb het zeker

gemist dit voorjaar en hoop
iedereen te treffen in goede

gezondheid."

- Dhr. Phaff, schipper
bij Gerkens

"Ik zal Maritime Industry
op 13,14 of 15 oktober
zeker bezoeken. Ik ga

ervan uit 
dat er voldoende kennis in
huis is bij de organisatie, 

dat er posters beschikbaar
zijn die anderhalve meter
duiden en dat de hallen

goed geventileerd
worden. Allemaal tot dan!"

- Dhr. van Buren,
schipper bij Bugro B.V.

"Of het nu het voor- of het 
najaar betreft voor de vakbeurs
Maritime Industry, wij maken er

onze agenda voor vrij.."

- Dhr. Van Dijken, schipper
bij Scheepvaart bedrijf Silas

"We moeten maximaal doorgaan na
deze lastige tijd. Ik heb alle vertrouwen

in de organisatie voor een veilig
bezoek."

- Dhr. Hijmans, bedrijfsleider
bij Maritime & More Solutions

"
"We plannen ons bezoek weer
in voor oktober. We hebben 

altijd een lijstje wie we op 
de beurs willen bezoeken 

en kijken er naar uit om dat
nu weer te doen."

- Mevr. Ruijtenberg, schipper
bij m/s Duplus

"Ik bezoek Maritime
Industry op 13, 14 

en 15 oktober zeker 
en ik vertrouw dat 

men in Gorinchem alles
goed onder controle zal

hebben."

- Dhr. Van Dijke,
directeur bij 

vanDijke Maritime B.V. 

"Ik zal Maritime Industry op 13,
14 of 15 oktober zeker bezoeken

omdat het nodig is dat deze
vakbeurs doorgaat. 

Niet alleen moeten de
deelnemende bedrijven laten 

zien dat ze er zijn en hebben ze
hun klanten nodig in deze tijd,

maar ook moet het besef er 
zijn bij bezoekers en exposanten

dat 'we' het samen moeten doen!"

- Dhr. Boutkan, schipper
bij Anna Cornelia


