
----- 
Je prends le temps de t’écrire un petit mail pour te remercier pour ce BAPP Networking ! 
 
Merci pour l’organisation qui était au top ! De notre côté c’est très prometteur et cela m’a aidé à 
mieux comprendre le marché belge. 
 
Compte sur Chili pour le refaire sur le prochaine édition "#$% 
---- 
Hallo Michel,  
  
wenn auch spät, möchte ich mich aber für Deine Hilfe und Unterstützung zur Messe Bapp 2022 
herzlich bedanken. 
Es war eine tolle Veranstaltung, sehr gut organisiert und hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. 
  
Das Essen am Abend war toll und für mich ein würdiger Abschluss. 
  
Dir noch einmal ein ganz dickes Dankeschön. 
----- 
Proficiat BAPP team, zeer goed gedaan! 
---- 
Dank je voor de goede organisatie van de beurs vorige donderdag in Schelle. 
---- 
Gefeliciteerd met de beurs, één van de best georganiseerde die ik heb meegemaakt. En zijn er niet 
weinig.  
   
Ben zelf één van diegenen geweest die in 2006 in Spanje met de roadshows/beursjes zijn 
aangevangen over heel Spanje. Zat toen in het bestuur van Fyvar. Het toelaten van niet leden was 
voor ons nodig omdat Fyvar destijds misschien 250 leden had, en dat over heel Spanje. Ook waren de 
roadshows goed voor ledenwerving maar na enige jaren kwam de infiltratie van mensen die geen 
handelaars in relatiegeschenken waren, als verkopers van reclameborden, en van alles en nog wat, 
wat tegen onze branche aan zat maar het niet was. Het bracht ook niets meer en goede handelaars 
kwamen niet meer. Ik nam wat tijd vrij om eens door de websites van de bezoekers te gaan in Spanje 
en kon de kwaliteit slechts als dramatisch bestempelen. Doe er absoluut niet meer aan mee.  
Ook kwamen er veel gelukszoekers. Kijken of op een economische manier nog een verkoopkanaal 
konden aanboren.  
   
Ben nog steeds goed bevriend met de president van het Fyvar en hij zal me enigszins tegenspreken. 
Maar de feiten liggen op tafel, ofwel staan in een excel. Zoals de jongeren vandaag zeggen: FYI.  
   
We zien elkaar weer volgend jaar.  
----- 
Hi Michel, 
 
nochmaals met veel dank voor de goede zorgen tijdens de beurs en natuurlijk ook voor de 
goede verzorging en afloop ervan. Geef mij graag zo spoedig mogelijk de nieuwe data door 
en ik zal er ook “als-een-bok-op-de-haverkist” opzitten, dat de volgende rekening op tijd 
betaald gaat worden. 
 
Groetjes ook aan jouw vrouw en ook dank voor haar hulp 
------ 
 



Dag Team BAPP, 
 
Wij mochten dit jaar voor het eerst op de BAPP-beurs staan en het is ons zeer goed bevallen!! Dank 
aan jullie allemaal, in het bijzonder aan Michel, voor de perfecte organisatie, de fijne samenwerking 
voor, tijdens en na de beurs, de heerlijke verzorging en de interessante bezoekers. Ik hoop volgend 
jaar weer van de partij te mogen zijn. Dank! 
----- 
Beste Michel, 
  
Het was super geregeld!!! 
Mijn complimenten! 
----- 
Une superbe edition ce salon Networking!    Le lieu est bien et bravo pour les murs blancs, 
tres qualitatifs (bcp plus que les affreuses cages des autres salons.  
Il y a eu bcp de monde et aussi bcp de nouveaux visages ce qui est très bien pour nous les 
marques 
Bravo, merci et ... à la prochaine fois 
-----  
Dank voor de goede locatie, zorg en het was een mooi evenement, complimenten aan u en de 
overige bestuursleden van de BAPP! 
  
Goed en vooral rustig weekend gewenst ! 
------  
Merci à vous tous pour cette belle organisation ()*+,- 

-----  
Goedemiddag BAPP-team, 
 
Dank voor de geweldige organisatie! 
Fijn weekend allen en tot een volgende keer. 
 
------  
Jullie bedankt! Veel klanten gezien ook nieuwe klanten ontmoet. En moe naar huis, goede dag dus 
"#$% 
-----  
Bedankt Michel. 
Het was zoals gewoonlijk weer helemaal in orde! 
 
-----  
Goedemorgen Team BAPP en zéker Michel, 
 
Hartelijk dank en mijn complimenten voor de zeer goed georganiseerde beurs! 

- Locatie (uiteraard) als vanouds weer goed! 
- Stands met de witte wanden helemaal top! 
- Catering en ijskar zeer goed! 
- Walking dinner uitstekend en gezellig! 

 
Kortom top en daarmee zijn we Interescaut van 2021 helemaal vergeten! 
 
Op naar volgend jaar weer in San Marco Village! 
 
------  



Bonjour à tous, 
  
Merci pour cette belle journée…. 
-----  
Bonjour à tout le staf et le team Bapp. 
 
C’est vrai que vous méritez des félicitations.  
Vous avez magnifié cet espace que nous connaissons pourtant bien.  
 Nous sommes passé pardon pour l’expression, de marché à un beau salon intime et élégant à la 
hauteur de la qualité des visiteurs et des exposants.  
Il y avait une belle ambiance douce et décontractée idéale pour les découvertes et échanges 
relationnels.  
 Surprise sympa, le glacier qui nous rappelle que les publicitaires ont une âme d'enfants. 
Bravo ! C'était Très bien.  
-----  
Hello team BAPP, 
 
Stand was ook goed afgewerkt, mooi wit geschilderd, goed verlicht ook. 
Inderdaad lekker gegeten en mooie opkomst cliënteel! 
-----  
Dankjewel organisatie, alles was super goed geregeld! 
-----  
Team BAPP, 
 
Complimenten voor de organisatie! En lekker gekookt voor het diner! 
 
Mocht de editie 2023 weer in San marco Village zijn dan willen wij graag weer op dezelfde locatie 
staan. Kunnen jullie dat bevestigen? 
 
-------  
Dank voor de prima organisatie !   
 
------  
Et merci à toi pour l’énergie Michel! 
-----  
 


