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Op woensdag 18 en donderdag 19 november zijn de Zeelandhallen in Goes het toneel voor recreatiebeurs
RecreVak. Zeeland is bij uitstek een vakantieprovincie en dat zie je ook terug in de gespecialiseerde bedrijven in
deze regio. Op de beurs presenteren zij hun laatste ontwikkelingen. Naast de stands met productinformatie heeft
de beurs ook een interessant kennisprogramma.
Productnieuws dat wij ontvingen over deze beurs: Zelf je materiaal decoreren New Business Communications
speelt in op de trend van 'zelf ontwerpen en maken'. De techniek is inmiddels zo ver dat je niet altijd een
specialistisch bureau nodig hebt om je creatieve idee tot leven te wekken. NBC heeft deze beurs een
aanbieding van een snijplotter en een plotter om o.a. te bestickeren of afbeeldingen op textiel te drukken. Met
het pakket kun je uitgebreid experimenteren met belettering, muurstickers, of textielbedrukking - Een nieuwe
belettering op uw bedrijfsauto? Een huisnummer met ander design? Naamplaat? Richtingsaanwijzers?
Raambelettering (openingsuren, acties, ...? Bedrijfskleding? De mogelijkheden zijn eindeloos. [gallery link='file'
ids="39419,39420,39421"] Meer informatie: www.nbconline.nl Uitbesteden van ontwerp en productie kan ook
nog altijd Wie niet zelf aan de slag wil / kan met ontwerp en productie van (promotie)materiaal, kan dat ook
nog altijd uitbesteden. Daarvoor staat Lamee design op de beurs. Meer informatie: www.lamee-

design.nl/recreatie-branche.html

Overal controle
op je boekingsgegevens via het mobiele dashboard Stratech Automatisering presenteert dit jaar een handig
nieuw product voor ondernemers en managers in de verblijfsrecreatie; Stratech Insight. Niet alleen de klant
wordt steeds mobieler in het zoeken en boeken van en accommodatie. Ook de ondernemer krijgt veel meer
vrijheid door zijn gegevens mobiel online te kunnen checken. Het dashboard biedt uitgebreide gegevens over
boekingen en kan op desktop, laptop, tablet of smartphone worden bekeken. OP de beurs geve de
medewerkers van Stratech je graag een demonstratie. Zeker doen, want dat is de beste manier om snel te
snappen wat je met dit systeem kunt doen. Meer informatie: www.stratech.nl Zie ook ons eerdere artikel

Reserverings- en managementgegevens mobiel beschikbaar
Nieuw lijn
wasmachines biedt nog meer efficiency Deze nieuwe lijn wasmachines van Laduwasco biedt de mogelijkheid
om de machines op elkaar te plaatsen. Speciaal handig voor locaties waar weinig ruimte is. Het is voor
Landuwasco de eerste generatie 10kg machines die stapelbaar is. Tevens kan de droger gasgestookt geleverd
worden dit geeft een besparing van 45% tov elektrisch drogen. Optioneel is ook de ingebouwde muntproever.
Landuwasco presenteert op de beurs wasmachines en wasdrogers van het merk Primus die uitermate
geschikt zijn voor de recreatieve sector. Deze machines kenmerken zich door hun degelijkheid,
gebruiksvriendelijkheid en goede prijs – kwaliteit verhouding. Meer informatie: www.landuwasco.nl Nieuwe
generatie kunstgras nauwelijks van echt te onderscheiden De nieuwste generatie kunstgras van HomeGrass
Group is niet meer van een natuurlijke grasmat te onderscheiden, maar het verschil is duidelijk merkbaar in
onderhoud en uitstraling. HomeGrass Group is op de beurs aanwezig met de afdeling Speelservice; dé
specialist op dit gebied binnen de recreatiebranche. Klantgerichte service, persoonlijk contact en
oplossingsgerichtheid staan bij dit bedrijf centraal. Speelservice biedt spannend sport en speelplezier voor alle
leeftijden. Voor iedere openbare ruimte, speel- en recreatieterrein heeft Speelservice een breed assortiment
aan gecertificeerde valondergronden, uitdagende speeltoestellen, straatmeubilair, sportkooien en kant en klare
totaaloplossingen. Meer informatie: www.homegrass.nl Verschil tussen hard en zacht water? "Tijdens deze
beurs zijn wij aanwezig en demonstreren wij het verschil tussen hard en zacht water." www.water-specialist.nl
Online boekingen steeds belangrijker Dat online reserveringen steeds belangrijker wordt, dat behoeft geen
uitleg. Het is wel een nieuwe trend dat de online aanbieders zich ook op de fysieke vakbeurzen laten zien. Dat
geldt in Goes ook voor o.a. www.heerlijkehuisjes.nl Ben je nog niet zo thuis in het online-marketing-spel. ga
dan zeker het gesprek aan met deze partij. Meer informatie en aanmelden voor de beurs:
www.escgoes.nl/recreavak-bezoekers.php
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