PERSBERICHT
Realty Belgium voorzien in Knokke
op 17 en 18 september 2020 wordt geannuleerd

De 12e editie van Realty Belgium, dé vastgoedsummit voor de Belgische real estate sector
die normaal op 17 en 18 september zou plaatsvinden in het casino en op het Albertstrand in
Knokke-Heist wordt dit jaar niet georganiseerd.
De nooit eerder geziene situatie met betrekking tot het COVID-19 virus en de groeiende
onzekerheid of Realty in september zou kunnen plaatsvinden deed Easyfairs België,
organisator van Realty, beslissen om het vastgoedevent niet te laten doorgaan. Vorige week
besliste het schepencollege van Knokke-Heist dat alle grote evenementen tot 31 augustus
a.s. zullen geschrapt worden. Over evenementen in september, zoals Realty Belgium, wordt
pas eind mei beslist.
De onzekerheid rond het al dan niet mogen doorgaan van Realty zorgt ervoor dat partnersexposanten geen definitieve beslissing nemen rond hun deelname en dat de ticketverkoop
naar de real estate professionals niet kan opgestart worden.
De internationale vastgoedbeurs Mipim die normaal in Cannes in maart zou plaatsvinden,
kondigde onlangs ook al een 2-daags networkingevent voor de sector in Parijs aan,
eveneens in september. UPSI-BVS, de beroepsvereniging van de vastgoedsector, die al
jarenlang vaste partner is van Realty, liet weten dat ze al haar evenementen voor 2020
annuleert.
Rekening houdend met al deze externe factoren, is Easyfairs België in 2020 niet in de
mogelijkheid om een voldoende kwalitatief en hoogstaand event voor de Belgische real
estate sector neer te zetten en werd er bijgevolg beslist om de editie van Realty in
september 2020 te annuleren. Realty wil zijn partners en de real estate community
bedanken voor het begrip en de support van de laatste weken.
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ABOUT THE COMPANY
Easyfairs organiseert evenementen die bezoekers een visie op de toekomst bieden en die
communities met elkaar in contact brengen.
De groep organiseert momenteel 220 evenementen in 17 landen en beheert 10
eventlocaties in België, Nederland en Zweden. In België organiseert Easyfairs 30
evenementen waaronder Advanced Engineering, Art Brussels, bis, Bois & Habitat, Empack,
FACTS, Green, Horeca Expo, Made in Asia, Realty, Saveurs & Métiers, Worksafe … Verder
beheert het ook 4 eventlocaties: Flanders Expo (Gent), Antwerp Expo, Nekkerhal-Brussels
North (Mechelen) en Namur Expo.
Easyfairs heeft meer dan 750 mensen in dienst en genereerde een omzet van meer dan
€ 171 miljoen voor het boekjaar 2018-2019.
In 2018 werd Easyfairs uitgeroepen tot ‘Entrepreneur of the Year®’. In 2019 volgende de
titel ‘Best Managed Company’, uitgereikt door Deloitte, en ‘Great Place to Work’, uitgereikt
door Vlerick Business School. Het bedrijf staat op de 18de plaats in de lijst van 's werelds
toonaangevende beursbedrijven.
‘Visit the future’ met Easyfairs en lees meer op www.easyfairsgroup.com

