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INDUMATION.BE
GOES INDUMATION 4.0
Innoveren en automatiseren gaat anno 2017 hand in hand met digitaliseren en Industrie 4.0. Wie wil weten welke technologie er nodig is om zijn
productieproces stap voor stap te transformeren tot slimme fabriek moet
op Indumation.be zijn. Deze beurs van 8 tot 10 februari in Kortrijk Expo
kondigt zich aan als de technologische hoogmis. Meer dan 170 leveranciers
op een volledig uitverkochte beursoppervlakte van 20.000 m² zullen tonen
hoe hun producten het centrale thema van de beurs ‘smart all the way’ in
de praktijk brengen.

De vierde editie van Indumation.be staat te popelen om uit de startblokken te schieten. Dat ze de
vingers aan de pols houdt van wat er beweegt
in de wereld bewijst de nieuwe datum. Beursorganisator Karl D’Haveloose geeft tekst en uitleg:
“In het verleden opteerden we resoluut voor een
plekje na de Hannover Messe, zodat alle primeurs
daar een platform kregen in België. De beurs SPS
IPC Drives in november won de voorbije jaren
zodanig aan belang dat daar vaak de nieuwe
ontwikkelingen van technologiereuzen al voor
het eerst aan de oppervlakte komen. Wij positioneren ons daar nu netjes tussenin, zodat we
onze bezoekers het beste van die twee werelden
kunnen tonen. Bovendien vermijd je de concurrentie van vakantiedagen en het mooie weer. Alle
neuzen staan in dezelfde richting om de bezoeker
die zijn bedrijfsproces wil innoveren, optimaliseren
of automatiseren de juiste keuzes te laten maken,
ongeacht zijn bedrijfsgrootte. Want Industrie 4.0 is
niet iets dat er plots is, het is een doel waar je stap
voor stap naartoe werkt. En dat hoeft niet louter
met baanbrekende technologie te zijn. Informatie
is dus belangrijk en waar vind je die beter dan op
de beurs die ervoor geijkt is?”

Informatie centraal

Op woensdagavond 8 februari om 17 u. pakt de organisatie uit met het niet te missen Big Innovation Debate.
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Dat uit zich op de beurs onder goedkeurend oog
van initiatiefnemers Agoria en Indumotion in eerste
instantie in een uitgebreid seminarieprogramma
om de bezoeker duidelijk te maken waar de klepel
rond digitalisering en slimme fabrieken nu precies
hangt. De uitwerking gebeurde in samenwer-

king met onder andere Agoria, Sirris en Flanders
Make. “Per dag zullen vijf keynote speakers hun
interpretatie geven van alles smart en digital is.
Bedrijven staan voor een quantumsprong, waar
ze niet van onderuit kunnen, maar niet iedereen
beseft ten volle waar het over gaat. Onze Expert
Classes willen daar verandering inbrengen door
hen neutrale informatie aan te reiken.” Daarnaast
pakt de organisatie op woensdagavond 8 februari
uit met het Big Innovation Debate. “Met en voor
CEO’s uit de industrie. Marc Lambotte, CEO van

Agoria, zal in een panelgesprek tonen hoe belangrijke spelers in België uit verschillende sectoren
omgaan met automatisering, digitalisering, innovatie en engineering. En hoe we ervoor staan in
een Europese context. De beurs blijft daarvoor ook
open tot 20 uur, zonder daarmee in het vaarwater te willen komen van onze klassieke nocturne
op donderdag. Heel wat bedrijfsleiders hebben
immers een dichtgeslibde agenda. Daarom willen
we ze ook na de bedrijfsuren te verwelkomen met
een interessant programma”, vertelt D’Haveloose.

Zeven technologieroutes
Voor wie zich snel wil oriënteren op de beurs,
heeft de organisatie zeven relevante technologieroutes opgesteld, specifiek op maat van
de achtergrond van de bezoeker. Het zijn er in
totaal zeven: Indumotion, Control & netwerk
solutions, Process & instrumentation, Sensor &
vision, System integration, services & solution,
Industrial software & IT & Cyber Security en
Indumation 4.0. Want de organisatie moedigt
bezoekers aan om als team te beurs te bezoeken. D’Haveloose: “Door uitdagingen en
problemen vanuit verschillende perspectieven
te bekijken kan je tot de beste oplossingen
komen. Met investeringen gaat het net zo.
Als dat op maat van het bedrijf kan gebeuren
in overleg met alle verantwoordelijken voor
cruciale bedrijfsprocessen in de waardeketen,
krijg je het meest efficiënte resultaat. Kom
daarom als team naar de beurs en laat iedereen
zich inspireren vanuit zijn eigen vakkennis en
expertise. De kruisbestuiving van al deze ideeën
na afloop zal u verbazen.” Ook de studenten
krijgen op woensdag een warm welkom op de
beurs, wanneer Agoria de Student Learn Tour
op poten zet. ■

PRAKTISCHE INFO
Waar?		
Kortrijk Expo
Wanneer?
Van 8 tot 10 februari
Openingsuren?
Telkens van 10 u., op woensdag tot 20 u.,
op donderdag tot 22 u.,
op vrijdag tot 17 u.
Toegang?
Gratis mits registratie via de website
Meer info?
www.indumation.be

| 23

