INSIDE NEWS
Lotus breidt zijn Madeleine-aanbod uit
Lotus Madeleine, het fluweelzachte, malse cakeje, kreeg
begin mei 2019 gezelschap.
In eerste instantie is er Lotus
Madeleine Chocolade: Dit
gebakje met binnenin de
heerlijkste chocoladecake is
onweerstaanbaar lekker in al
zijn eenvoud en is perfect als
snack of vieruurtje. Daarnaast
pakt Lotus Bakeries uit met
de Madeleine Pur Beurre met
chocolade gemarmerd en de
Madeleine Pur Beurre met
rozijnen. Hierbij wordt de volle
smaak van échte boter gecombineerd met chocoladecake of
met zonnige rozijnen. De Lotus
Madeleine Chocolade wordt
per 12 stuks verpakt. De nieuwe
varianten van Madeleines Pur
Beurre worden per 8 in een
handige staande zak aangeboden.

“Momenteel is al meer dan 80 procent van de beschikbare oppervlakte
ingenomen. We lopen dan ook ruim voor op schema”, benadrukt Ben
Boroewitsch, Sales Executive bij organisator com-a-tec en verantwoordelijke
voor de standenverkoop van UNITI expo. “Wie nog als exposant wil deelnemen
aan UNITI expo 2020, moet zich dus haasten.”
Met 467 standhouders uit 37 verschillende landen en ongeveer 17.000 bezoekers
uit 120 landen tijdens de vorige editie in 2018, bewees UNITI expo zijn toonaangevende rol als vakbeurs binnen de Europese markt. Voor de vierde editie kondigt
de organisatie alvast enkele nieuwigheden aan. Tijdens UNITI expo 2018 maakte
het ‘Alternative Fuels Pavilion’ zijn debuut. Dit concept wordt in 2020 herhaald,
maar zal veel ruimer worden aangepakt en heel wat meer deelnemende
bedrijven tellen. Op die manier wil de organisatie beantwoorden aan de huidige
tijdsgeest, waarin het belang van alternatieve brandstoffen blijft toenemen. In het
carwashgedeelte verwacht UNITI expo dat een hoger aantal Europese en internationale carwashoperatoren aanwezig zullen zijn. In 2018 kozen diverse belangrijke carwashspelers UNITI expo als podium om hun nieuwste wasinstallaties
aan de markt voor te stellen. Voorname carwashproducenten zoals Christ Wash
Systems, WashTec, Holz, DICO en Schleicher bevestigden reeds hun deelname.
Ook het ‘Shop & Convenience’-gedeelte blijft ieder jaar groeien en de organisatie
verwacht dat het dit jaar niet anders zal zijn. Dit jaar pakt men trouwens uit met
een speciaal ‘Franchise & Co-Branding’-paviljoen, waar retailers en oliemaatschappijen van over de ganse wereld met elkaar kunnen netwerken.

Diesel en benzine in Belgische tankstations van zeer
goede kwaliteit
Benzine en diesel in Belgische tankstations voldoen ruimschoots aan de Belgische en Europese kwaliteitsnormen. Meer dan 97% van de gecontroleerde stalen
bleken immers conform. Dat staat in het jaarverslag 2018 van Fapetro, het Fonds
voor de Analyse van Aardolieproducten van de FOD Economie. In totaal werden
er vorig jaar 9.926 benzinestalen in Belgische tankstations gecontroleerd. Slechts
273 stalen (hetzij 2,75%) voldeden niet aan de Belgische en Europese kwaliteitsnormen. De meest voorkomende problemen hadden te maken met de dampspanning, het vlampunt en de oxidatiestabiliteit. Deze resultaten zijn iets beter dan die
van de voorbije jaren: in 2017 waren er 3,7% en in 2016 3,3% non-conforme stalen.
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In geval van een inbreuk wordt de uitbater geïnformeerd dat het product niet
conform is en moet hij zijn product aan de kwaliteitsnormen aanpassen. Dit wordt
dan tijdens een tweede controle nagegaan. Over het algemeen treffen de meeste
publieke tankstations na de eerste controle de nodige maatregelen om producten te
verkopen die de normen respecteren.
“De Belgen verbruikten in 2018 meer dan 10 miljard liter brandstof. Daarom zijn
de kwaliteitscontroles van diesel en benzine, uitgevoerd door de FOD Economie,
belangrijk. Gelukkig blijft het aantal overtredingen, ongeacht de verdeler, jaar na jaar
zeer beperkt. Belgen kunnen dus met een gerust hart tanken”, aldus Chantal De
Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.
Naast de controles van benzine- en dieselstalen in publieke tankstations, nam
Fapetro ook stalen bij privépompen van particulieren en bedrijven (2.637 stalen) en
in opslagplaatsen (541 stalen). Het aantal non-conforme stalen hier bedroeg respectievelijk 4,97% en 2,03%. De problemen waren voornamelijk toe te schrijven aan het
zwavelgehalte en de oxidatiestabiliteit.
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UNITI expo 2020 pakt uit met enkele innovaties
UNITI expo, de voornaamste Europese vakbeurs voor de brandstoffenretail en
de carwashindustrie, is volgend jaar toe aan zijn vierde editie. Deze zal plaatsvinden van 26 tot en met 28 mei 2020 in de hallen 1, 3 en 5 van MesseStuttgart in
Stuttgart (Duitsland). Bezoekers kunnen op het tweejaarlijkse event de nieuwste
producten en diensten voor tankstations, professionele carwashes en petrolshops ontdekken. De beursoppervlakte van de komende editie, die opnieuw circa
40.000 vierkante meter zal beslaan, wordt opgedeeld in 4 thematische zones,
namelijk Technology, Payment & Logistics; Carwash & Carcare; Oil Companies
& Fuel Retailers en Shop & Convenience.
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