INDUMATION.BE 2017 NEEMT EEN QUANTUMSPRONG BEZOEKERS – OP NAAR MTMSMACHINEERING 2017 TE BRUSSEL (22-24/03/17)
Belgiës grootste beurs voor industriële automatisering groeit double digit met 33 procent
Indumation.be 2017, de 4e editie van Belgiës vakbeurs voor factory-, process- & infrastructure
automation sloot vrijdagavond af met 7.831 bezoekers en 631 studenten. Moe maar tevreden
blikken de organisatoren Agoria, Indumotion en Invent Media terug op 3 dagen beurs, de 14 expert
classes, The Big Innovation Debate en de grandioze nocturne.
Over de ganse lijn was het aantal voorregistraties toegenomen, ook voor de vroeger iets kalmere
dagen woensdag en vrijdag. De forse uitbreiding van de beursoppervlakte in acht genomen
(uitbreiding Rambla en complete uitverhuring oorspronkelijke 3 halls), stond het beursteam voor een
fikse uitdaging. Ook de voorspelde winterprik baarde zowel organisatie en exposanten zorgen.
Voor de organisatoren zijn een aantal zaken alvast heel duidelijk geworden:
-

-

-

-

Automatisering, digitalisering en innovatie is nu ook een prioriteit geworden voor de kleine
en middelgrote ondernemingen. Daarbij is het belangrijk om kleinere bedrijven uit de maaken procesindustrie duidelijk te maken dat automatisering niet alleen om grootse projecten
draait, maar dat ook eenvoudige innovaties bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren.
De procesindustrie (chemie, farma, olie & gas, voeding, bulk, water & energie) vond deze
keer duidelijk zijn weg naar Kortrijk Xpo. Voor het eerst behoorde een derde van de
bezoekers tot dit profiel. We mogen dus gerust spreken van een consolidatie van het aanbod
procestechnologie en bezoekers.
De 14 expert classes en het debat brachten in totaal 876 bedrijfsbezoekers naar de
congresstoeltjes van het Indumation4.0 forum. De zoektocht naar neutrale expert keynote
speakers was geen evidentie, maar loonde dus duidelijk de moeite.
De volledige uitwerking van smart, industry4.0, digital, mass customization en flexibele
automatisering in de route Indumation4.0 en het gelijknamige forum was een schot in de
roos.

Zowel qua doelgroepen beslissingsnemers als doelgroepen sectoren slaagden de organisatie erin om
haar beoogde doelstellingen te halen.
Top 10 doelgroepen beslissingsnemers in dalende volgorde van belang
1. Engineering
2. Maintenance
3. CEO/Eigenaar
4. Projectleiding – Business Development
5. Aankoop
6. R&D
7. Systeemintegratie/IT
8. Directie
9. Consulting
10. Productie
Top 10 doelgroepen sectoren bezoekers in dalende volgorde van belang
1. Automatiserings- en engineeringdiensten
2. Machine- & apparatenbouw
3. Metaalbewerking & -constructie

4. Electro-technische installaties
5. Borden & panelenbouw, bekabeling
6. Ingenieurs- en adviesbureaus
7. Oil & Gas, Chemie en Farma
8. Voeding, Dranken, Agro
9. Energie, Water, Bulk
10. Textiel
Het succes van deze editie is voorts te danken aan de inspanningen van onze vele exposanten en de
federaties. De exposanten hebben bij hun eindklanten en partners enorm veel individuele promotie
gemaakt omtrent hun deelname, met druk bezette standen als gevolg. Samen met de federaties en
de exposanten volgt een verdere evaluatie en analyse van de gegevens, om dan de volgende editie in
2019 terug op het lanceerplatform te krijgen. Eerst komt INE 2018 nog aan de beurt, het VIPnetwerkevent voor de automatiseringswereld in de Brabanthal te Leuven op donderdag 22 februari
2018.
Link naar foto’s Indumation.be 2017: http://www.indumation.be/nl/fotos/indumation-2017
OP NAAR MTMS-MACHINEERING 2017 – Het trefpunt voor metaal- en
kunststoffentranstransformatie en machinebouw.
Amper 5 weken na Indumation.be, de vakbeurs voor industriële automatisering, volgt MTMSMachineering, de hoogmis voor alle nieuwe productie- en bewerkingstechnieken van metaal en
kunststoffen en machinebouw. MTMS-Machineering 2017 heeft niet voor niets als baseline :
“Machines, Tools & Technology for Smart Production & Engineering” . Voor de bezoeker geldt de
boodschap dat hij er alle smart oplossingen vindt om dingen zelf te produceren en te engineeren, of
er iemand te vinden die het beter en goedkoper kan dan hijzelf.
Liefst 15.000 m² van Brussels Expo wordt ingenomen door draaiende bewerkingscentra, nieuwe
productietechnieken (Additive Manufacturing), toelevering van industriële componenten voor
machine- en apparatenbouw, en geavanceerde engineeringtechnologie. Ruim 170 exposanten met
machinetechnologie, software, componenten en serviceverlening voor engineering, maintenance
verwachten er het kruim van de Belgische maakindustrie en machinebouw.
Ook hier brengt de organisatie het volledige aanbod onder in 6 specifieke thema’s die voor elk van
uw teamleden van belang is. Een teambezoek is dan ook ten zeerste aan te bevelen.
Machines @work : demozone voor verspaning, plaatbewerking, lassen, verbinden, 3D printen,
lasertechnologie, verbindingstechnieken en robotisering
Machineering : technologie, componenten en software voor het assembleren, engineeren van
machines en hightech productiesystemen
Additive Manufacturing & Prototyping : alle AM- en prototypingtechnologie en services
Machine Tooling & Equipment : werktuigen en tooling voor alle transformatietechnologie, aan- en
afvoer van de productielijn
Materials & Components : traditionele, nieuwe en smart materialen en basiscomponenten
Maintenance @ subcontracting : machinegerelateerde maintenancetechnologie, en
toeleveringsbedrijven voor industriële eindklanten
Ook op MTMS-Machineering vindt men een 14-tal Expert Classes en het Bemas-congres. De keynote
speakers hebben het onder meer over alle belangrijke aspecten van smart &data driven gerelateerde
uitdagingen voor productietechnieken en machinebouw. Woensdagavond 22 maart blijft MTMSMachineering langer open tot 20 uur. Dan heeft om 17u het Big Machineering Debate plaats, gevolgd

door een ginreceptie voor de deelnemers. Het Big Machineering Debate wordt hét debat waar 6
belangrijke Belgische en Nederlandse machinebouwers het gaan hebben over de reële uitdagingen
anno 2020 voor machinebouw en engineering. Meer daarover vindt u op
http://www.mtms.eu/nl/expertclasses
Het individuele of teambezoek aan MTMS-Machineering 2017 en de Expert Classes zijn gratis via
voorregistratie op www.mtms.eu

