5de editie Indumation.be
De referentie op gebied van automatisering
in de Benelux
De 4de editie van Indumation.be, die doorging in 2017, kreeg zowat
8300 bezoekers over de vloer - een stijging van 32 % ten opzichte
van de editie 2015 - waaronder 7831 professionele bezoekers en
631 studenten. De expert classes telden 876 deelnemers, terwijl
het aantal exposanten steeg tot 182. Grote thema’s van de editie
2017 waren de digitalisering en de 4de industriële revolutie.
De 5de editie van Indumation.be 2019 legt de lat nog hoger
Voor de 5de editie van Indumation.be, van 6 tot 8 februari in
Kortrijk Xpo, worden meer dan 8000 bezoekers uit de Beneluxindustrie verwacht.
Meer dan 200 van Europa’s innovatiefste technologiebedrijven
actief in industriële automatisering, digitalisering, innovatie en
connectie zullen hun knowhow voorstellen.
De reeds bestaande bezoekersroutes en het aanbod aan componenten, devices, technologie en oplossingen voor industriële
automatisering, innovatie en optimalisatie voor alle takken van
de industrie en infrastructuren blijven primeren. Echter, de
technologie & knowhow om de industriële organisatie van de
toekomst smart, connected en integrated te maken vormt hierbij de rode draad. Het volledige aanbod is doordrongen van next
level software, apps, AR/VR, Big Data, IoT, artificial intelligence,
blockchaintechnologie, beveiliging en integratie.
Het aanbod wordt voorgesteld
op de zeven volgende technologieroutes:
1. Indumotion Route
2. Control & network solutions Route
3. Process & Instrumentation Route
4. Sensor & vision Route
5. System integration, services & solutions Route
6. Industrial Software & IT & Cyper Security Route
7. Indumation 4.0 Route
De 5de editie van Indumation.be groeit uit tot de grootste
technologieshow voor het automatiseren en innoveren van industriële bedrijven, een belangrijk forum in de Benelux met spelers
van intercontinentaal formaat. De 25.000 m² grote beursvloer,
de expert classes, de Connectivator Zone, de nocturne en andere
randmanifestaties zijn een tweejaarlijkse must voor directieleden
en afdelingshoofden op zoek naar de nieuwste oplossingen voor
kleine tot complexe automatiseringsuitdagingen.
Van maakindustrie tot voeding, van automotive tot havenindustrie,
van petrochemie tot farma: alle aspecten en thema’s van industrie
of grote infrastructuren komen hier aan bod. Een bezoek aan
Indumation.be 2019 is volledig gratis mits voorregistratie.
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