
 

 

                     FLASH NEWS – NOVEMBER 2022 

 

 

 

                      

                                                      

BAPP nodigt u graag uit voor zijn 3e business club. Dankzij BMW en Certipower komt u alles te 

weten over de toekomst van elektrische auto's, het opladen ervan (de oplaadmogelijkheden), de 

elektriciteitsproductie en de komende (fiscale)wijzigingen vanaf 01/01/2023. 

Wij verwelkomen u op 30 november, bij BMW BELGIUM, Lodderstraat 16, 2880 Bornem. Registreer 

nu op info@bapp.be 

 

 

 

   

     

Na 2 jaar afwezigheid is de PSI terug! Mis deze beurs evenement aan het begin van het jaar niet. 

400 exposanten verspreid over 2 hallen klaar staan om u hun nieuwe producten voor te stellen. 

BAPP zal aanwezig zijn en nodigt u graag uit voor de cocktailparty, georganiseerd door PSI, op stand 

10 G 20 op woensdag 11 januari vanaf 16.00 uur.  

Als BAPP-lid heeft u gratis toegang tot de beurs. Bestel uw badge op https://www.psi-messe.com - 

niet lid. Kies het aantal tickets en vermeld in uw voucher de code - PSI23-BAPP  

          BUSINESS CLUB – DERDE EDITIE - 30 NOVEMBER – REMINDER    

       PSI 2023 – 10 – 11 – 12 Januari 2023 – DUSSELDORF  
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PSI – Dusseldorf    10 tot 12 Januari 2023   (STAND BAPP) 

Gand  - Product première   24 Januari 2023        (STAND BAPP)  

Houten – Product première   26 Januari 2023 

Ctco – Lyon    31 januari tot 2 februari 2023  

Promogift Madrid    7 februari tot 09 Februari 2023  

Gww – Köln     8 tot 9 februari 2023 

Otp Namen     14 Maart 2023   (STAND BAPP)  

Haptica 2023    15 Maart 2023  

               

  

 

De nieuwe apparatenlijst zal begin januari 2023 voor het grote publiek beschikbaar worden gesteld 
op de publieke website van Recupel. 

Om uw klanten nog beter te informeren zal Recupel begin januari 2023 nieuwe informatie ter 

beschikking stellen. Bijkomend materiaal kan steeds besteld worden via de online bestelbon. 

 

Voor productvragen verzoeken wij u het specifieke online contactformulier te gebruiken. 

Aarzel zeker niet contact op te nemen met het Team Declarations via declarations@recupel.be voor 

verdere vragen. 

 

 

De onderneming Pixika, gevestigd in de rue de Gambetta 18 te 92240 Malakoff (Frankrijk); is door de 

handelsrechtbank van Nanterre onder curatele gesteld.                                                                                                

 

                       KOMENDE BEURZEN – NOTEERT IN UW AGENDA. 

Ulrik Heidbuchel, membre du conseil d’administration de BAPP, directeur général de Premium 

Partners et, à ce titre, membre du Global Executive Network, a assisté à la première réunion 

officielle du GXN à Barcelone. 

Le but du GXN est d’attirer des personnes des États-Unis, d’Asie, d’Europe, etc. rassembler de 

notre industrie. Il y a une délégation de fournisseurs, de distributeurs et d’associations. 

Le groupe discute de sujets tels que la durabilité, les études de marché, les intégrations, les 

tendances, etc.  

C’était aussi l’occasion de relancer la collaboration avec les autres associations. PPP, BAPP et 

GWW étaient représentés et commenceront la collaboration cette année. 

 

 

           RECUPEL NIEUWE AANPASSING - 01 JANUARI 2023 

                                    PIXIKA ONDER CURATELE 
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