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OPDRACHT VOLBRACHT

Met meer dan 95 000 bezoekers uit zo’n 56 landen en de aanwezigheid van 1 200 exposanten uit
40 landen slaagde EQUIP AUTO 2017 in haar opzet: zich als referentiebeurs van de klantenservice
voor de automobielsector en de mobiliteitsdiensten in Frankrijk doen gelden, met een editie
waarvan de inhoud volledig werd herzien en die nu doorgang vond hartje Parijs.
Jacques MAUGE, Voorzitter van de FIEV en van EQUIP AUTO analyseert dit succes: “We streefden
ernaar de beurs naar de Porte de Versailles te verhuizen en de familie van de klantendiensten in de
automobielsector samen te brengen tijdens een evenement op mensenmaat dat zakendoen
vooropstelt en dat de visie op de belangen van morgen uitdraagt. Als we kijken naar de kwaliteit van
het aanbod van de aanwezige exposanten en de talrijke aangeboden debatten mogen we zeggen dat
het opzet geslaagd is. Innovatie en opleiding waren ook de kernzaken van onze reflectie over waar
EQUIP AUTO staat. Concreet gezien ben ik in dit verband bijzonder blij met twee zaken: enerzijds de
groeiende aanwezigheid met bijna 50% tegenover de editie van 2015, van startups en jonge
ondernemingen binnen het Innovation & Startups Park dat voor de gelegenheid werd opgestart en,
anderzijds, het doorgaan van MonJob@FuturAuto, een evenement dat door de Vereniging van
Ingenieurs uit de Automobielsector, in partnerschap met de FIEV, het CCFA en de PFA Filière
Automobile et Mobilités, die zo’n 500 ingenieursstudenten op de beurs samenbracht, werd
georganiseerd. Deze positieve resultaten zijn slechts de eerste fase van de heroveringstrategie van de
beurs EQUIP AUTO. “
De FIEV en de FFC stellen met plezier vast dat de transformatiestrategie van de beurs in 2017
vruchten heeft gedragen. De organiserende federaties zijn blij met het groeiend aantal
ondernemingen dat ze dit jaar in vergelijking met 2015 op de been heeft gebracht. Dit is voor hen het
teken dat de “nieuwe formule” van EQUIP AUTO steeds meer ondernemingen aanspreekt.

Patrick CHOLTON, Voorzitter van de FFC, medevennoot van de beurs, verklaart van zijn kant:
“De exposanten hebben, ongeacht hun activiteitensector, zich perfect aangepast aan de nieuwe
expositiesite en ze slaagden erin hun klanten en prospects te mobiliseren. Ik onthoud van deze editie
het uitstekend zakenklimaat en de gezellige sfeer in de 3 hallen van EQUIP AUTO. Ik herinner eraan
dat Zakendoen, Innovatie en Gebruikersvriendelijkheid onze leitmotivs waren gedurende de
maandenlange voorbereiding van de manifestatie. Binnen de Federatie hebben we alles in het werk
gesteld om twee belangrijke thema’s van de beurs op het voorplan te zetten: de opleiding en de
diversificatie van de activiteiten van de herstellers. De opleidingsworkshops die samen met de GNFA
en de medewerking van Carrosserie–Peinture van de FFC werden georganiseerd waren een succes. En
ik stel vast dat het thema van de VO, met zijn potentieel van bijkomende business voor de herstellers,
aan belang wint op de beurs, zoals onder andere de ruimte Univers V.O. die in vergelijking met 2015
groter wordt aantoont”.
SUCCES GEDEELD DOOR ALLE PROFESSIONALS
Ter herinnering, de FIEV en de FFC wensten, met het oog op hun heroveringstrategie in het voordeel
van EQUIP AUTO, vanaf 2015 alle beroepsorganismes en hun leden betrekken bij het uitwerken van
de editie 2017, teneinde deze in het middelpunt te plaatsen van wat voor de sector op het spel staat.
Resultaat: een volledig vernieuwd evenement om de professionals toe te laten "vandaag te
herstellen en morgen voor te bereiden".
Ter ondersteuning hiervan hebben de organisatoren een inhoud en animaties rond drie sterke
thema’s uitgedacht die in de lijn liggen van de professionals: de beperking van de vervuilende
uitstoten, de verbetering van het comfort en de veiligheid door de automatisering van het besturen
van de auto en de opkomst van het digitale in de herstellingswerkplaatsen.
Een van de voorgestelde debatten, het congres “ Autonoom voertuig, welke uitdagingen voor onze
ondernemingen? “, georganiseerd door de FIEV, het SER, de SIA en het URF was een groot succes dat
aantoonde dat de professionals erg geïnteresseerd zijn in de innovatie en de toekomst van hun
sector.
EEN ONDERSCHREVEN EVENEMENT
De editie 2017, gekenmerkt door haar terugkeer naar de hoofdstad, in Paris Expo Porte de Versailles,
heeft haar aanbod geconsolideerd dankzij de trouwe exposanten en de terugkeer van heel wat
actoren uit de sector, zoals de Alliance Automotive Group, Delphi, Faurecia, Mann Filter, Nexus, PPG,
Robert Bosch France, SKF, Tenneco, Total Wash, Valeo, Würth…, om er maar een paar te noemen.
Deze nieuwe formule van EQUIP AUTO is de succesvolle afspraak van de professionals uit het autoonderhoud en -diensten in Frankrijk. Op internationaal vlak kan EQUIP AUTO, dat zich als doel stelde
de acties bij de bezoekers uit Europa en de Maghreb te intensifiëren, er trots op zijn eveneens heel
wat professionals uit Italië, België, Algerije, Duitsland en Spanje te mogen begroeten. Dit geldt ook
voor heel wat internationale delegaties en ambassades. In totaal bezochten professionals uit meer
dan 25 landen de beurs en hebben ze de exposanten gedurende vijf dagen kunnen ontmoeten.

AFSPRAAK IN PARIJS IN 2019
Jacques MAUGE en Patrick CHOLTON, die de beurs afsloten tijdens hun tussenkomst op de talkshow
van EQUIP AUTO hielden eraan de exposanten te bedanken en te feliciteren voor hun dynamisme en
hun inzet gedurende deze 5 dagen. Er werd een afspraak gemaakt voor oktober 2019, in de Expo
Porte de Versailles van Parijs.
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Over EQUIP AUTO
De beurs EQUIP AUTO is een van de belangrijkste Europese uitwisselingsplaatsen tussen fabrikanten, distributeurs en
herstellers die op zoek zijn naar nieuwe producten, diensten of partners. EQUIP AUTO is een beurs van de Fédération des
Industries des Équipements pour Véhicules (FIEV- Federatie van de Industrieën voor Voertuiguitrustingen) en de Fédération
Française de Carrosserie (FFC-Franse Federatie van de Carrosserie), georganiseerd door de groep Comexposium.
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