
Z
o meldde Bloom dat meer dan 3.900 
hosted buyers uit 75 landen de beurs 
hadden bezocht; in totaal werden 

bijna 9.000 bezoekers geteld. 27% van de 
hosted buyers waren afkomstig van veraf 
gelegen markten, een stijging van 2% ver-
geleken met 2012. Op dag 1 waren er 3.000 
hosted buyers in de hallen zaken aan het 
doen met beursdeelnemers, op dag 2 waren 
dat er bijna 3.400. Dit is te danken aan het 
groeiend aantal hosted buyers dat de beurs 
twee of drie dagen achter elkaar bezoekt, als 
onderdeel van het hosted buyer program-
ma. Bloom hierover: “Dit is een belangrijke 
nieuwe zakelijke trend en een ontwikkeling 
die we toejuichen.”

33% meer afspraken

Bloom verklaarde dat deze trend het gevolg 
was van de veranderingen in de opzet van 
de afsprakenagenda’s van de hosted buyer, 
en de introductie van de enkele IMEX 
inbox voor hosted buyers. Dit kwam tot 
uiting in een nieuw record van meer dan 
53.000 individuele afspraken tussen buy-
ers en beursdeelnemers – een toename 
van 33% vergeleken met 2012. In totaal 

vonden ongeveer 65.000 afspraken plaats. 
Beursdeelnemers reageerden enthousiast 
over het nieuwe afsprakensysteem: “De 
boeking vooraf-methode is echt nuttig: zo 
kunnen we onze tijd op de beurs effi ciënt 
plannen.”

Politieke doorbraak

Bloom noemde ook het succes van het 
Politicians Forum, waaraan drie minis-
ters verantwoordelijk voor toerisme in hun 
respectieve landen (Mexico, Zuid-Afrika 
en Egypte) voor de eerste keer deelnamen. 
Een dermate hoog niveau van politieke 
belangstelling in het Forum noemde Bloom 
een signifi cante doorbraak en een duidelijk 
signaal dat de continue inspanningen van 
de branche effect hadden gehad. Bloom ver-
klaarde dat 27 politici inmiddels de nieuwe 
‘Declaration of Support for the meetings 
industry’ hadden ondertekend en dat IMEX 
ernaar streefde om eind 2013 het aantal van  
100 ondertekenaars te bereiken.

70% corporate buyers nieuw op IMEX

De IMEX Association Day bracht ook weer 
meer dan 300 beslissers naar Frankfurt 
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In de slotverklaring van de 

2013 editie van de IMEX kon 

Ray Bloom, IMEX Group 

Chairman, terugkijken op een 

aantal belangrijke nieuwe 

zakelijke resultaten van de 

vakbeurs die in Frankfurt werd 

gehouden. 
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meer zakelijke afspraken
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voor een hele dag gevuld met georganiseerde 
presentaties en netwerken. Uit reacties bleek dat 
het programma dit jaar uitermate goed werd 
ontvangen.
Bloom noemde ook de positieve reactie van 
afgevaardigden die deelnamen aan de nieuwe 
Exclusively Corporate @IMEX dag. Van de 
meer dan 70 inkopers van zakelijke meetings en 
beslissers die aan het event in de Villa Kennedy 
deelnamen, verklaarde 70% dat ze nog niet 
eerder op IMEX waren geweest. “Dit betekent 
dat we nieuwe inkopers naar de beurs trekken, 
die deze één of misschien zelfs twee dagen achter 
elkaar bezoeken. We hebben al diverse e-mails 
ontvangen waarin inkopers hun waardering 
uitspraken over de presentaties en de kans om 
kennis en ideeën uit te wisselen met collega’s 
uit andere landen en sectoren in de branche.” 
Reden voor de organisatie om de event verder te 
ontwikkelen en uit te breiden voor de editie van 
2014.

Innovatiesucces

Andere noviteiten op IMEX 2013 die goed ont-
vangen werden door zowel bezoekers als deelne-
mers waren de Networking Hub en IMEXLive. 
Bloom: “IMEXLive werkte uitstekend: video 
interviews, een webcam, alle Twitter feeds over 
de beurs en online fotogalerieën waren op één 
plek beschikbaar, via onze homepage. Dit nieuwe 
idee heeft ook waarde toegevoegd aan de beurs 
en we willen dit volgend jaar verder ontwikke-
len.” Hij vertelde ook nog dat de IMEX App dit 
jaar 2.000 keer was gedownload. 

Bloom refereerde ook aan de reacties die de 
organisatie had ontvangen over het educatieve 
programma van de beurs, dat waarschijnlijk het 
beste tot nu toe was. “Het bereik, de kwaliteit en 
de diversiteit van de behandelde onderwerpen, 
evenals de formats zoals de kampvuren, passen 
uitstekend bij de beurs en de manier waarop men 
tegenwoordig wil leren.”
Tevens bedankte Bloom het German Convention 
Bureau voor zijn continue ondersteuning en bij-
dragen, en sprak hij zijn waardering uit voor de 
sprekers en de themadagen die de Duitsers had-
den georganiseerd. 

IMEX America

Natuurlijk zei Bloom ook nog iets over de voor-
bereidingen voor IMEX America, dat van 15 
tot en met 17 oktober plaatsvindt in Las Vegas. 
“We betrekken dit jaar de gerenoveerde hallen in 
de Sands Expo, deze zijn beide groter en bieden 
state-of-the-art faciliteiten, met nieuwe voorzie-
ningen waar iedereen profi jt van heeft. De cijfers 
zien er ook goed uit, we verwachten op alle vlak-
ken hogere aantallen te scoren.”

Bloom concludeerde dat de beurs van 2013 zeer 
goed was verlopen. “Meer zakelijke afspraken, 
meer hosted buyers, meer bezoekers: dit is weer 
een heel goed jaar geweest. Bovendien hebben 
we goede technieken in huis waarmee we de 
groei in de aantallen deelnemers en bezoekers 
kunnen stimuleren, en we kijken er naar uit om 
hier in 2014 verder op te bouwen.” 

IMEX beurs Abroad
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