PRESSEMEDDELELSE

Maskiner under Broen
er klar til stort rykind
De 65 udstillere, der foreløbig er tilmeldt Maskiner under Broen, har store forventninger til mange
besøgende både fra offentlige og private kunder
Én kommune har bestilt bespisning til 50 medarbejdere, og mange udstillere har sendt et stort antal
invitationer ud til deres kunder, så der er forventninger om et stort rykind, når Maskiner under Broen åbner
den 24. og 25 august begge dage fra kl. 9.00-17.00.
- Fra starten var tanken at holde en low budget messe, men vi har skiftet spor. Vi har erkendt, at de besøgende
skal have en god oplevelse, og det har vores medlemmer heldigvis bakket solidt op om, siger formanden for
Maskinleverandørerne Park, Vej og Anlæg, Niels Kirkegaard.
- Vi er klar med en messe, der foreløbig har 65 udstillere, som alle ønsker at få kontakt med kunder indenfor
kommuner, anlægsgartnere, boligselskaber, skoler, institutioner, entreprenører, maskinstationer, vognmænd,
kirkegårde, campingpladser, golfbaner, havne, asfaltfirmaer, indkøbscentre, planteskoler, godser, stutterier og
rideskoler.
- Det kan måske lyde meget bredt, men på Maskiner under Broen handler alt om maskiner, redskaber og
tilbehør til anlæg og pleje inden for park, vej og anlæg. Det vil altså sige, at for de besøgende er messen meget
målrettet, og de skal ikke igennem områder med en masse stande, der ikke henvender sig til netop dem, siger
Niels Kirkegaard.
Maskiner under Broen er tænkt som et jysk/fynsk supplement til Have & Landskab, der holdes på ulige årstal i
Slagelse.
- Ved at lægge messen meget centralt lige ved den nye Lillebæltsbro - med gratis entré og gratis parkering tror
vi på, at det er attraktivt for både indkøbere og brugere af maskiner, redskaber og tilbehør. Parkeringen foregår
på et fast areal lige uden for indgangen, så det er nemt at besøge Maskiner under Broen, siger Niels Kirkegaard.
Som supplement til de mange udstillere er der arrangeret en række miniseminarer om helt aktuelle emner som
pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, kørsel med førerløse maskiner og anvendelse af droner i professionel
sammenhæng.
- Det er emner, som alle er meget oppe i tiden og udfordrer flere af vores kundegrupper. Vi har oplægsholdere
på alle emner, som både kender til den praktiske anvendelse og de tekniske løsninger, så vi forventer nogle
meget inspirerende og relevante miniseminarer. Programmet kan ses på www.maskinerunderbroen.dk, og vi er
klar til at arrangere flere seminarer, hvis der bliver fyldt op i den pavillonbygning, vi sætter op til formålet, siger
udstillingsleder Erik Nissen.

Billedtekst:
Arealet til Maskiner under Broen er klar til de mange udstillere og besøgende. Her et kig mod parkeringsarealet
og den nye Lillebæltsbro, som er ganske tæt ved.

Yderligere oplysninger:
Per Bang, presseansvarlig for Maskiner under Broen, tlf. 4020 2310. Mail: per@maskinerunderbroen.dk
Udstillingsleder Erik Nissen, tlf. 6155 7095. erik@maskinerunderbroen.dk

Program for miniseminarer:
Forsker i ukrudt til Maskiner under Broen
Onsdag den 24.8. kl. 13.30.
Torsdag den 25.8. kl. 13.30.

Førerløse maskiner på Maskiner under Broen
Onsdag den 24.8. kl. 10.00.
Torsdag den 25.8. kl. 11.45 og kl. 15.15.

Droner til kommunale opgaver
Onsdag den 24.8. kl. 11.45 og kl. 15.15.
Torsdag den 25.8. kl. 10.00.

