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Messe Frankfurt is één van de meest succesvolle global players
binnen de branche en met een omzet van rond 669 miljoen euro
het grootste beursbedrijf met een eigen terrein. Als betrouwbare
partner van de branches creëert Messe Frankfurt innovatieve
netwerkformats. Rond 150 beurzen worden jaarlijks in eigen
beheer in Frankfurt en op veel andere locaties wereldwijd
georganiseerd. Rond 240 gastevenementen vinden elk jaar op de
locatie Frankfurt plaats.
Tot de ondernemingsgroep met vestigingsplaats in Frankfurt am Main
behoren een krachtig verkoopnetwerk bestaande uit 30
dochtermaatschappijen en meer dan 50 internationale
handelspartners. Met haar merken en merkfamilies is Messe Frankfurt
in 188 landen en op rond 50 locaties vertegenwoordigd. Messe
Frankfurt breidt haar expertise binnen bepaalde branches geheel
volgens haar bedrijfsstrategie gericht uit. Dat zijn: Building
Technologies, Safety, Security & Fire, Environmental Technologies,
Textile Care, Cleaning & Cleanroom Technologies, Food Technologies,
Electronics & Automation Technologies en Manufacturing
Technologies & Components, Consumer Goods, Textiles & Textile
Technologies, Mobility & Logistics alsook Entertainment, Media &
Creative Industries. De evenementen en ontmoetingsformats van
Messe Frankfurt zijn toonaangevend voor de betreffende branches.
In het boekjaar 2017 werden onder leiding van Messe Frankfurt 146
beurzen en exposities georganiseerd, waaronder 98 in het buitenland. De
locatie Frankfurt vormt elk jaar het toneel voor tot wel 280 beurzen,
exposities, congressen, evenementen en conferenties, waaronder
internationale toonaangevende beurzen zoals de Automechanika, Light +
Building, IFFA en ISH, Musikmesse en Prolight + Sound. De
consumptiegoederenbranche komt op de beurslocatie Frankfurt bijeen
voor de beurzen Ambiente, Christmasworld, Creativeworld, Paperworld en
Tendence. Tot de portfolio van textielbeurzen behoren Heimtextil,
Techtextil, Texprocess en Texcare.
Daarnaast fungeert Frankfurt als thuishaven voor talloze
gastevenementen, waaronder de internationaal bekende Internationale
Automobil-Ausstellung IAA Pkw ofwel Frankfurt Motor Show, de
boekenbeurs (Frankfurter Buchmesse), de ACHEMA, de
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CPhI, de Food Ingredients en de IMEX, internationale congressen en
conferenties alsook evenementen. Het aanbod van Messe Frankfurt wordt
gecompleteerd door een groot aantal analoge en digitale diensten en
services op het gebied van logistiek, standbouw, marketing en
gastronomie. Het bedrijf is in overheidshanden, de aandeelhouders zijn de
stad Frankfurt voor 60 procent en de deelstaat Hessen voor 40 procent.

Het concern Messe Frankfurt in 2017 in één oogopslag

Aandeelhouders

Stad Frankfurt am Main: 60 procent
Deelstaat Hessen: 40 procent

Concernomzet

rond 669 miljard euro

Medewerkers

2.440

Terreinoppervlak

592.127 m2

Haloppervlak

366.637 m2 in tien hallen

Buitenterrein

59.506 m2

Beurzen en exposities
In totaal

146 beurzen
Exposanten: 94.892
Bezoekers: rond 4,4 miljoen

In Duitsland

48 beurzen
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In Frankfurt

39 beurzen
Exposanten: 36.908
Bezoekers: rond 2,1 miljoen
waarvan tijdens 16 evenementen van het concern Messe
Frankfurt met:
18.423 exposanten
rond 684.000 bezoekers
Internationaliteitsgraad
(evenementen Messe Frankfurt-ondernemingsgroep)
73,2 procent (exposanten)
49,0 procent (bezoekers)

In het buitenland

98 beurzen op rond 50 locaties
Exposanten: 52.987
Bezoekers: rond 2,2 miljoen

Standplaatsvoordeel beurslocatie

Centrale ligging in het midden van Europa. Optimale

Frankfurt

ontsluiting per vliegtuig, trein en auto, grootste Europese
station, grootste luchthaven van het continent. Rechtstreekse
vluchten vanuit de hele wereld brengen exposanten en
bezoekers sneller vanuit Azië en Amerika naar Frankfurt dan
dat zij voor vluchten tussen Azië en Amerika nodig zouden
hebben.
Centrale beurslocatie: een reistijd van rond 15 minuten met het
stadsspoor (S-Bahn) van de luchthaven naar het centraal
station; vanaf hier rijden vier stadsspoorlijnen om de 5 minuten
naar de halte “Messe” direct op het terrein, metro- en
tramhaltes bij de ingang City nabij de stad.
3.500 parkeerplaatsen op het beursterrein, 15.000
parkeerplaatsen op het Rebstock-terrein, waaronder 5.400
parkeerplaatsen in de parkeergarage van de beurs (Messeparkhaus); gratis shuttleservice naar het beursterrein.
Rond 110.000 bedden in de regio Rhein-Main, rond 10.000
hotelkamers op loopafstand van de Messe Frankfurt
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Achtergrondinformatie Messe Frankfurt
Messe Frankfurt is de wereldwijd grootste organisator van jaarbeurzen, congressen en events met
een eigen terrein. Meer dan 2.400 medewerkers op ongeveer 30 locaties genereren een
jaaromzet van ongeveer 669 miljoen euro. Door middel van een fundamentele koppeling met de
branches en een internationaal verkoopnetwerk ondersteunt de ondernemingsgroep efficiënt de
zakelijke belangen van haar klanten. Een uitgebreid dienstenaanbod – onsite en online –
garandeert klanten in de hele wereld een constant hoge kwaliteit en flexibiliteit bij de planning,
organisatie en doorvoering van hun evenement. Het dienstenpakket reikt daarbij van de verhuur
van terreinen over beursbouw, marketingdiensten tot personeelsdiensten en gastronomie. Het
hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Frankfurt am Main. Aandeelhouders zijn de stad
Frankfurt voor 60 procent en de deelstaat Hessen voor 40 procent. Meer informatie:
www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de
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