
 

EERSTE OFFICIELE VAKBEURS VOOR DE UITVAARTSECTOR METEEN OOK DE GROOTSTE  

Meer dan 90 exposanten op Funeral Expo for Professionals te Brussel! 

Op 5 en 6 mei wordt het unieke Tour&Taxis te Brussel ingericht als dé ontmoetingsplaats van de 
uitvaartsector. De eerste editie van de internationale vakbeurs Funeral Expo for Professionals is dan 
een feit. Het is de eerste vakbeurs in België die gedragen wordt door de nationale en internationale 
beroepsfederaties zoals o.a. Funebra, VNOC, FWEPF, EFFS en FIAT-IFTA, waardoor Funeral Expo for 
Professionals zich onderscheidt van andere beurzen in de sector . 

Meer dan 90 exposanten uit binnen- en buitenland zullen op een bruto oppervlakte van 7.000 m² 
een ruim aanbod aan innoverende producten en diensten presenteren. Deelnemers van Funeral 
Expo combineren de modernste technologie met traditioneel vakmanschap waarbij aandacht voor 
detail en perfectie het fundament is. 

Voor deze eerste editie zijn de organisatoren uitermate tevreden met het aantal en met de kwaliteit 
van de deelnemers. “Met als locatie Brussel, het hart van Europa, hebben we meteen ook veel 
interesse van buitenlandse bedrijven. Iets wat het voor de professionele bezoeker alleen maar 
interessanter maakt”, aldus Jan De Geest van IJV-IFAS vzw, de organisator van de beurs. “Naast de 
top van de Belgische uitvaartondernemers, kunnen we rekenen op deelnemers uit Nederland, China, 
Pakistan, Frankrijk, Italië, Roemenië en Duitsland.” 

Programma 

De samenwerking met de nationale en internationale beroepsfederaties zorgt ervoor dat de 
vakbeurs tevens een sterk inhoudelijk programma kan aanbieden. De bezoekers zullen heel wat 
kunnen opsteken aan de diverse infostands, in de tentoonstellingsruimtes of door het volgen van één 
of meerdere lezingen o.a. door trendwatcher Nathalie Bekx. De onderwerpen en de uren van de 
lezingen zijn te raadplegen op www.funeralexpo.be. Alle lezingen zijn gratis toegankelijk. 

De Koninklijke Unie van de Floristen van België i.s.m. met de Gentse Floraliën zorgen voor 
innoverende florale toetsen op de beurs.  

Doelpubliek  

Alle uitvaart professionals zijn welkom, en dit beperkt zich niet tot de ondernemers zelf. Ook 
medewerkers en personeel worden uitgenodigd, omdat zij een belangrijke schakel vormen in het 
aankoop beslissingsproces. Funeral Expo for Professionals is een platform om de sector en de 
opleidingen die eigen zijn aan de sector, in de verf te zetten.   

 

De toegang voor de pers is gratis na registratie op www.funeralexpo.be. U wordt verwelkomd met 
een glas cava of fruitsap.  

Funeral Expo for Professionals 
Tour&Taxis , Havenlaan 86C, 1050 Brussel 
Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018, van 10u tot 18u 
Vrije toegang na registratie via de website 

Meer informatie: Johan Dexters, Voorzitter van de Koninklijke Federatie van Begrafenisondernemers van 
België, johan@peeraer-dexters.be , 0475410852 
 

http://www.funeralexpo.be/
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