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INTERVIEW

MEUBELBEURS BRUSSEL
VAN 3 TOT 6 NOVEMBER
LIEVEN VAN DEN HEEDE:
“MEUBELBEURS IS PERFECTE AFSPIEGELING VAN DE MARKT”
De meubelbeurs van Brussel vindt plaats van zondag 3 tot woensdag 6 november 2019 in Brussels Expo.
Over 7 beurshallen en een oppervlakte van 60.000 m², zullen meer dan 250 exposanten hun nieuwste
collecties tonen. De organisatoren verwachten ongeveer 20.000 bezoekers, die in hoofdzaak uit de
Benelux, Duitsland, Italië, Frankrijk en de rest van West-Europa afkomstig zijn. Aan de deelnemerszijde
zien we een mix van trouwe exposanten en veelbelovende nieuwkomers. We zochten beursdirecteur
Lieven Van den Heede op voor een stand van zaken.
BRUSSEL-P.L.
Lieven Van den Heede: “naast de trouwe exposanten is er
jaarlijks een va-et-vient die overeenkomt met 20-25 % van
het deelnemersveld. Daar hebben we de handen mee vol.
Daarnaast is er de promotie, de communicatie, de productie
en verdeling van Be-magazine, de opbouw, de afbouw, de
facturatie en de nazorg. We proberen ook zoveel mogelijk
feedback te verzamelen die we gebruiken om de beurs nog te
verbeteren. De trouwe exposanten tekenen meestal direct na de
beurs al in voor volgend jaar. De opvolging hiervan is het begin
van het traject naar de volgende beurs. Het is een mallemolen die
niet stopt. Wie denkt dat we drie maanden druk zijn en daarna
aan onze winterslaap beginnen, heeft het mis. En wat dat slapen
betreft: ik slaap wél beter sinds Fabienne en Glenn ons zijn komen
versterken. Het zijn de juiste mensen op de juiste plaats, dat
neemt stress weg en creëert rust in het bedrijf.

In de kantoren van de Meubelbeurs heerst een drukte van
jewelste. Een jong team, met twee nieuwkomers en twee
ervaren mensen staat in voor de organisatie van de grootste
Meubelbeurs in de Benelux. Er gaat heel wat organisatorische
rompslomp aan de beurs vooraf: bijvoorbeeld met het zoeken
van nieuwe exposanten.

Mh: Wat mogen we verwachten van de Meubelbeurs 2019?
LVDH: De fond van onze beurs bestaat uiteraard uit Belgische
en ook Nederlandse exposanten. In hal 5 zijn het vooral Belgen
die de dienst uitmaken. Het grondplan is hier en daar gewijzigd.
We nodigen de bezoekers dan ook uit om goed te kijken wie
waar staat. Zo zal Varam vooraan komen te staan en verschuift
Mintjens iets naar achter. Meubar en Evan zijn nieuw in hall 5,
ze komen achteraan links, naast Theuns. Verder zijn er de ‘usual
suspects’, de vaste waarden zoals Rom, die tegenover de vaste
standplaats een extra positie inneemt. Verder zijn de vaste
waarden Passe Partout, Neyt, Mecam group, Gerlin, Perfecta,
Mintjens, de Eiken Zetel, Confortluxe, Lievens, Up2date/
Medalounger en Recor,
Mh: Jullie geven namen aan iedere hal? Wie staat er in de City?
LVDH: City is de verzamelnaam voor hedendaags modern.
City strekt zich uit over de hallen 3, 4 en 5. In hal 4 staan nog
diverse Belgische ondernemers: Unic Design, Mobitec, Vipack,
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Olta (Sympa) en Toon De Somer samen
met belangrijke Duitsers zoals Himolla,
K+W, Rauch, Polipol, Hukla, Wiemann,
Wimex en Paidi. Uit Nederland zijn er
prominente spelers zoals De Toekomst,
Het Anker, Frans Bijnen, No Limits
Furniture, IMS Benelux en Releazz. Bijnen
komt ook met de collectie Adatto. Verder
is er nog Stickylock met een software
pakket voor ‘augmented reality’. Nieuwe
namen in hal 4 zijn Sits, Actona, Orme
en Vitarelax, Germania Werk Krome,
Nolte is terug, Tablacasa, Alsapan en
Hjort Knudsen. Zagas en Cácio komen uit
Portugal, verder zijn er nog Gorbe, Pure
Designs, Kauno Baldai, Erelita en Albea.
Mh: Waar blijven de Italianen?
LVDH: De grote Italianen staan in hal 3.
De traditionele sofa-fabrikanten zijn al
jaren present, maar er zijn er ook een paar
nieuwe: Maxdivani, Calia, Franco Ferri,
Egoitaliano, Altoni, Corium Italia, Glamour
Sofa, Dienne Salotti, Kermes Divani, New
Trend Concepts en Aerre. Uit Nederland is
er Easysofa, uit Duitsland ES Brand, en uit
Polen Poldem Group en Primavera. Verder
is HTL uit Singapore een vaste waarde en
ook Vilmers uit Litouwen.
SQUARE
Vaste waarde in de design-afdeling
Square Joli verhuist dit jaar naar een
stand meer centraal in hall 3 en neemt
meteen Per/Use mee. Square heeft
veel nieuwkomers zoals Fusion Tables,
Möbelimport Sweden, YAC, Kooduu,
Senzadeli en The Wool Studio. Coesel,
Mark Oliver, WR Inspired en Akante zijn
weer van de partij. We richten in de
Square afdeling ook opnieuw een mooie
bar in, die op dinsdagavond ook dienst
doet als decor voor de uitreiking van
de Balthazars, onze awards in diverse
categorieën.
BRUSSELS BY NIGHT
LVDH: In de hal 6 is er Brussels by Night.
Daar willen we de nadruk leggen op
kwaliteit. Een aantal marktaanbieders

uit het lage marktsegment hebben we
verhuisd naar hall 9, waar ze ook meer
hun clienteel ontmoeten. De Belgische
vaste waarden in deze slaaphal zijn
Veldeman Bedding, LS Bedding, Revor,
Van Landschoot, Polypreen, Nillspring en
Recor Bedding. Kreamat is terug en Intres
XP is nieuw. Er is verder een standje waar
Van Landschoot, Veldeman en Recor een
nieuwsoortige tijk presenteren die ze
alle drie op de markt brengen. Ik weet
niet of ik de naam al mag verklappen,
dat kunnen de bezoekers dus best zelf
even komen ontdekken. Verder hebben
we Mahoton, Cartel Bedding, Boxspring
Design en het herrezen Norma uit
Nederland. Molti is de agentuur van
de Turkse marktleider Isbir Bedding,
Healthcare Europe is een Servische
afdeling van de MLily-groep. Daarnaast
hebben we nog Mathy by Bols en Dico
Möbel en is er bedtextiel van Carlina,
Brinkhaus, Soraya en King of Cotton.
Mh: Wat hebben we nu nog niet gehad?
LVDH: Hal 8, de afdeling die wij Fusion
noemen. Daar staan Micheldenolf,
Demuynck-Demtre, Leda, Castle Line,
G&S en veel Nederlanders zoals
Richmond, DTP, Nijwie, Le Chair, Maxfurn,
PTMD, Ronald Verdult Design, Henk
Schram, Pole-to-Pole, Livingfurn, Brix,
Moods Collection, Black Label, Dopmeijer,
Label 51 en Z&M. Uit Frankrijk hebben
we Inditime en Cosyfab, verder zijn er
enkele internationale spelers zoals Antika
uit Portugal, Baker Furniture, XO-interiors,
B-Etnika, Derry’s uit Ierland, Meble
Doktor en Stoltap uit Polen, PLM design
uit Barcelona en dMantra. Er zijn ook
verschillende aanbieders van decoratie
en woonaccessoires zoals Daatti Home
Collection, DV D’Sign, Alba, Onshus,
Xaralyn, Decostar, Carpet Creations, By
Rydens, Flame & Luce, Mondiart, Sompex
(met verlichting van Villeroy&Boch),
Oase (met een soort aquariums maar
zonder vissen) Flegt (een organisatie die
sensibiliseert rond verantwoord tropisch
hardhout).

HOLLAND À LA CARTE
LVDH: In de Patio herbergt de
Meubelbeurs Nederlanders onder de
naam Holland à la Carte. Hier zijn er
veel vaste waarden en een klein aantal
nieuwkomers, die we met veel moeite
nog een plaatsje hebben kunnen geven.
Exposanten zijn Cartel Living, Ojee,
Kluskens, Gealux, Nix design, Claudi,
Nouvion, Chita, HE Design, Sit Design,
Urban Cotton, Sumisura, Ztahl by Dijkos,
Expo Trading Holland, Van Buren en
nieuwkomer W&W Furniture.
MOZAÏEK
Mh: Hal 9 tenslotte of Mozaïek. Wie
hebben we daar?
LVDH: Die hal zit goed vol, het
instapsegment doet het namelijk goed.
Bauwens, Hima, Idea, Young Line, Zons,
TFA (Met Softlines en Hela Tische),
Rousseau, Poldimar, AL Kids, Dullaert,
Decru kleinmeubelen, Thermobrass,
Sitonit, Alcos, Divaco, De Ronde &
Drubbel, Lama d’Or, Livorno Salotti,
Sitwell, Ucan Home en Art X Light uit
België. Verder zijn er Zijlstra, Bonino
met zetels uit Italië, Cadraven, Notto,
Girardeau,M.A. Salgueiro, Ladin, Helvetia,
Gave Specials en Oranje. Nieuwe namen
zijn Betaline, Vaco Home, Bambi, Great
Home Furniture, Casitalia, Zen Home,
Yoko en Grafu Baldai. Tenslotte zijn er
twee regio’s die zich aan de wereld
komen voorstellen: Lodzkie uit Polen en
Capital do Movel uit Portugal.
Mh: Als we die allemaal willen
bezoeken, komen we beter op tijd.
LVDH: De beurs gaat open op zondag
om 9 u 00 en sluit op woensdag om
18u 00. Alle andere dagen zijn we
open tot 19 uur. www.meubelbeurs.be

