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De huidige mondiale gezondheid scrisis leidt tot vele veranderin g en voor alle vakbeurz en wereldwijd . In de wetensc h ap
dat er wereldwijd geen ontkomen aan de gevolgen van deze crisis is, hebben de organisato ren van Carrefou r Internatio n al
du Bois besloten om de beursdat a te wijzigen. Na overleg met alle betrokken partijen zijn de data van de Carrefo u r du
Bois gewijzigd naar 3, 4 & 5 februari 2021.

Een uniek vakevenement van deze omvang dat dóór
de handel en vóór de handel wordt georganiseerd,
gesteund door de Franse brancheorganisatie France
Bois Foret en alle federaties, instellingen en
vakbonden met betrekking tot de bosbouw en de
houtindustrie in Frankrijk....
"Om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen
van de komende maanden is het meer dan ooit
noodzakelijk dat de houtindustrie zich verenigt. Deze
situatie, die uniek is, dwingt ons om kalm en
weloverwogen te handelen, " benadrukt Pierre
Piveteau, voorzitter van de Carrefour International du
Bois. "Het organisatieteam heeft alle exposanten en
partners geïnterviewd om een uitsteldatum te kiezen
die voor zoveel mogelijk mensen geschikt is. Het
kantoor in Atlanbois koos vervolgens de data
woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 februari 2021.
Daarna kan de beurs in mei 2022 in de gebruikelijke
periode plaatsvinden en biedt het alle bedrijven de tijd
om zich rustig voor te bereiden op de wederopstart
van hun activiteiten, " concludeert Pierre Piveteau.
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Noot voor de redactie
Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Suikersilo-Oost 13,
1165 MS Halfweg,  020-4620020,  netherlands@promosalons.com Contactpersonen: Coen Rosdorff en
Martha Elsdijk (pers en bezoekers).
Voor meer (pers)informatie kunt u terecht op www.timbershow.com waar u tevens foto's van de laatste beurseditie kunt
downloaden.

