
Cijfers en Trends scan 
Het Paperworld ABC 2013. (Als je het leest ben je er geweest) 
 
ACI profiteerde als Europees distribiteur volop van de afwezigheid 
van ADVEO. Verklaart gelijk de aanloop.    
 
Beatrix kondigt de troonsopvolging aan juist op het moment dat 
vrijwel de gehele Nederlandse office en stationery business in het 
buitenland is. Als je s ’morgens opstaat denk je verdorie even dat 
je in Frankfurt Nederlandse tv-zenders kunt ontvangen! 
 
Curryworst wordt wereldwijd steeds populairder. Deze in stukken 
gesneden Duitse braadworst met currysaus wordt door 
grappenmakers “Duitse Sushi” genoemd. 
 
Deutsche Bahn heeft geen Fyra en rijdt je zonder problemen 
vanuit Nederland tot op het beursterrein. 
 
Exacompta-Clairfontaine heeft naast de omvangrijke stand de 
beschikking over een groot aantal eigen vergaderkamers op de 
beursvloer. Wellicht is het zinvol om eens een vergadering te 
houden over het feit dat niet Fransen zich op de stand niet echt 
welkom voelen? 
 
Feestje voor de exposanten en andere “belangrijke personen” is 
inmiddels een traditie geworden. Ook voor de band, die begon met 
het thema lets-rock maar zich er daarna weer geen moer van 
aantrok. Inmiddels begrepen dat zij voor volgend jaar weer zijn 
geboekt.  
 
Gemiddelde verblijfsduur op de beurs van een Paperworld 
bezoeker is 2,2 dagen. Ga dat thuis maar eens uitleggen! 
 
Hallen zijn opnieuw gerangschikt en dat heeft zo zijn voor- en 
nadelen. De meeste bezoekers konden het wel waarderen, 
sommige standhouders iets minder vanwege de mindere toeloop.      
 
Innovaties en nieuwe producten zijn er wel, maar soms lastig te 
vinden. De ontwikkeling was waarschijnlijk weer zo duur dat er 
geen geld meer over is voor reclame.  
 
Jaarbonussen staan stevig onder druk. Om fiscaal toch nog iets te 
doen is het wellicht een optie om de gehele reis van alle 
medewerkers naar Paperworld als studiereis in de boeken op te 
nemen. Heeft als bijkomend effect dat zij na bezoek wel 
enthousiast over de branche kunnen praten. 
  
Kostenbesparing is het toverwoord. Delegaties die beurzen mogen 
bezoeken zijn dan ook iets minder omvangrijk.  



 
Lederwaren nemen een serieuze plaats in, logisch gezien het feit 
dat het een van de weinige productgroepen is die wel met IT 
gerelateerde producten matcht. 
 
Monsters van producten zijn altijd wel beschikbaar maar worden 
niet altijd meer spontaan aangeboden. Gewoon er naar vragen is 
het devies.   
 
Nederland staat in de top vijf van bezoekers. Eenzaam voel je je 
dan ook nooit.   
 
Origineel zijn de stands niet vaak. Misschien is het een idee om de 
meest originele te onderscheiden? Dit is overigens ook weer niet 
een echt origineel idee. 
 
Park & Sleep heet de voorziening voor 52 caravans en 
andersoortige sleephutten. Met toiletvoorziening, elektra, water 
aansluiting en riolering. Na deze bekendmaking zal het volgend 
jaar wel druk worden met Nederlanders! 
 
QUPA Office Equipment heeft een website maar uit het Chinees 
vertaald begrijpen wij het volgende: De digitale commerce platform 
is in aanbouw! 
 
Razzia’s zijn nog altijd nodig om plagiaten op te sporen. Dit jaar 
werden 398 stands gecontroleerd met als resultaat dat van 31 
stands in totaal 732 producten zijn geconfisqueerd.      
 
Strategie-Kommission Paperworld bestaat uitsluitend uit 
afgevaardigden van Duitse exposanten en organisaties. Dat is 
handig voor overleg maar niet meer van deze tijd. 
 
Trendschau blijft een verzameling van producten. Volgend jaar 
toch maar eens een rondleiding volgen. 
 
Upselling heeft de gehele branche nodig om meer winst te 
generen. Er zijn bedrijven die het begrijpen en premium 
aanbieden. 
 
Vakhandelaren uit Duitstalige landen hebben na voorregistratie 
talloze voordelen zoals gratis entree, garderobe en catalogus. Ja, 
zelfs een eigen ontmoetingsruimte met restaurant, alles is 
geregeld om het voor een beursbezoek prettiger en (goedkoper) te 
maken. Toch maar een eens balletje opgooien of dit voor de 
Nederlandstalige vakhandel niet geregeld kan worden.    
  
Wi-Fi is echt vooruitgegaan, overal toegang. Gaat lekker snel want 
vele branchegenoten gebruiken nog altijd liever papier in plaats 
van een smartphone of tablet.    



 
Xiamen, een Chinese stad met een universiteit voor 28.000 
studenten, is goed vertegenwoordigt met vijf bedrijven. Niet alle 
studenten kwamen mee.   
 
You Tube wordt ook door Paperworld gebruikt en zelfs nog door 
twee leveranciers. Hallo wereld het is 2013! 
 
Zeshonderdveertien pagina’s telde dit jaar de Offizieller Katalog 
zonder Nachtrag van de Paperworld. Heb je hem uit, is er weer 
een volgende editie! 
    


