
 

 

 

 

     

Persbericht november 2018  

Piscine Global Europe 2018 lift mee op succes zwembad- en wellnessbranche 
 

Zwembaden zijn een sociaal fenomeen geworden in Frankrijk: vandaag de dag bezit 15% van de 
Franse huishoudens een zwembad en de omzet van de sector is in 3 jaar tijd met meer dan 30% 
gestegen tot meer dan 2 miljard euro in 2017 (bron: FPP/Cabinet Decryptis 2018). In deze 
veelbelovende marktsituatie voor de branche werd van 13 t/m 16 november de Piscine Global 
Europe 2018 gehouden. De focus van deze toonaangevende vakbeurs lag dit jaar op de kunst van het 
leven, design en innovatie. De 2-jaarlijkse Piscine Global Europe blijft voor veel exposanten hét 
evenement bij uitstek in de zwembad- en wellnessbranche.  

Steeds meer belangstelling en een stijgende lijn van bezoekers. 

Kerncijfers van de Piscine Global Europe 2018  
Deze 2018-editie bracht 629 exposanten (+5,4%) uit de hele zwembad- en spa-sector samen op meer 
dan 28.000 m2 tentoonstellingsruimte. Het bezoekersaantal steeg met 7,11% tot 19.845. 
Naast de ontmoetingen en gesprekken met exposanten hadden de bezoekers de mogelijkheid om 
een groot aantal thematische evenementen bij te wonen. Bijna 30 seminars werden georganiseerd 
over onderwerpen variërend van marktintelligentie tot de laatste trends. De Pool Summit stelde 
verenigingen, belangrijke inkopers en journalisten in staat om inzicht te krijgen in de markten van 
specifieke landen, maar ook in het consumentengedrag ten opzichte van zwembaden. 

Het trefpunt voor innovaties en trends 

De Piscine Global Europe, de leidende vakbeurs in de sector, brengt de laatste innovaties en trends in 
de sector samen. Voor de 2018-editie stonden de thema’s zwembad 4.0, eco-vriendelijk, design, 
gezelligheid en nog veel meer zwembaduitvoeringen in de schijnwerpers. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Onthulling van 66 nieuwe producten op de vakbeurs 

De jury van de  Pool Innovation Trophies reikten ook prijzen uit aan de meest opmerkelijke 
innovaties in de sector. In het kader van de Pool Design Awards was er ook een presentatie van de 
architecten en hun mooiste privé- of openbare zwembadontwerpen of renovatieprojecten. 
Bezoekers konden ook rondwandelen in de nieuwe Wellness Expo ruimte en deelnemen aan real-life 
productdemonstraties in de demonstratiebaden Aquafitness & Water Test.  

        

                                          

Toenemende aantrekkingskracht op internationaal niveau 

Het succes en de reputatie van de Piscine Global Europe zijn vooral te danken aan de kwaliteit van de 
communicatie, bijeenkomsten en informatie-uitwisselingen tussen bezoekers, delegaties, federaties 
en ambassadeurs uit alle landen. Formeel of informeel, deze ontmoetingen boden professionals uit 
de hele wereld de mogelijkheid om hun ervaringen te delen en mogelijke overeenkomsten te 
ontdekken, hun standpunten te vergelijken en het dialoog aan te gaan om de toekomst van de sector 
met een meer globale visie te benaderen. De vakbeurs telde 65% internationale exposanten en 42% 
internationale bezoekers. 20 internationale federaties reisden af naar Lyon voor het Pool Summit 
evenement. Verschillende internationale delegaties uit Brazilië, Griekenland, Israël en Senegal 
woonden de Piscine Global 2018 bij. Een 10-tal ambassadeurs die de vakbeurs wereldwijd 
vertegenwoordigden waren ook aanwezig. 

De volgende editie van Piscine Global Europe, in Lyon-Eurexpo, zal plaatsvinden van 17 tot 20 
november 2020.  

De 2020-editie zal worden uitgebreid en vernieuwd met een nieuwe sectorale aanpak die rond 5 
sectoren zal worden georganiseerd: 
- Bouw 
- Bescherming / Veiligheid 
- Onderhoud / Uitrusting 
- Wellness /Outdoor 
- Diensten 
 
Voor meer beursinformatie kunnen geïnteresseerden terecht op: www.piscine-global-europe.com 
 



 

 
 
 
 
 
 
Perscontact in Frankrijk: 

Persbureau :Agence Bonne Réponse 
Nataly Joubert - n.joubert@bonne-reponse.fr - +33 (0)6 35 07 96 99 
Marie Tissier - m.tissier@bonne-reponse.fr  - +33 (0)6 15 39 59 65 

 

 

Noot voor de redactie 

Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse vakbeurzen. Voor meer 
(pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Tolstraat 127, 1074 VJ, Amsterdam, tel. 020-4620020,  

e-mail info@promosalons.nl, internet www.promosalons.nl. Contactpersonen:  Coen Rosdorff en Martha Elsdijk.  

                                    Persinformatie en fotomateriaal kunt u vinden in de persrubriek van www.piscine-global-europe.com 

                  


