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Onderaan de sluitpost
Dat de aanpak werkt blijkt wel uit de preferred partnerships met RAI 
Amsterdam en Jaarbeurs Utrecht, maar ook andere grote zakelijke op-
drachtgevers. ‘Mijn vader begon samen met mijn huidige compagnon 
Herman Bos 30  jaar geleden Expo Flora. Bloemen en planten was het 
assortiment dat werd geleverd’, aldus Stefan Enthoven, die inmiddels al 
weer 13 jaar mede-eigenaar is. ‘Destijds ging het puur om het leveren 
van flora. Daarna zijn wij ook Europees gaan denken. In de laatste tien 
jaar is onze omzet en onze organisatie verdubbeld doordat wij ons as-
sortiment drastisch hebben uitgebreid. Om een fundament te leggen 
voor onze expertise, het decoreren van beurzen en evenementen, heb-
ben we de laatste jaren in eigen huis heel veel (basis)meubilair ontwik-
keld.’ Miranda Gresnigt vult aan. ‘Onze meubellijnen Expo Black, Expo 
White Wash en Expo Stone Grey zijn terug te zien in onze praktische en 
creatieve totaalopdrachten. Wij hanteren basic materialen en kleuren. 
De meubels moeten vooral het kader zijn waarbinnen de decoratie het 
onderscheid maken.’

Hergebruik en doorontwikkelen
Expo Flora treedt bij vaste klanten als volwaardig creatief partner. Het 
bedrijf is volledig ingericht op het hergebruik van al hun producten. ‘Alles 
wordt hier ontwikkeld vanuit de vraag van de klant. Van daaruit ont-
wikkelen wij iedere keer weer door. Om een voorbeeld te noemen: er 
kwam steeds meer vraag naar vervangende oplossingen voor standaard 
standbouw voor beurzen of evenementen. Nu hebben wij binnen ons 
aanbod een groot aantal zogeheten Expo Walls met standaard prints en 
logo’s op maat naar wens van de klant. Het is maar een voorbeeld van 
het aanbod van een bedrijf dat letterlijk vaart op expertise en vertrouwen 
bij vaste opdrachtgevers. Enthoven: ‘De grote opdrachtgevers blijven 
trouwe klanten. Onze kracht zit in de creatieve, praktische totaalbeleving 
en aankleding. Als ervaren en flexibel bedrijf, dat zich daadwerkelijk als 
partner opstelt, durft Expo Flora ook te zeggen dat dergelijke totaalop-
lossingen geld kosten wat het uitgeven ervan zijn waarde altijd opleverd 
in de vorm van tevreden opdrachtgevers en tevreden beurs en evene-
mentbezoekers.   Daarbij begeven wij ons tussen het midden en hoog 
segment in de evenementenmarkt.
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