Slotbericht / 4e ABISS ontpopt zich van summit tot volwaardig beursplatform voor smart
& connected industry
ABISS2019, de 4e editie van de summit/netwerkevent voor de slimme en geconnecteerde fabriek in
Kortrijk Xpo, klokte af op 1048 bezoekers. Het event, dat voorzichtig opstartte in 2016 (met 248
deelnemers en 28 technologiepartners) en waarvan het bezoekersaantal jaarlijks gestaag
groeide, verraste zowel de 68 exposanten als de organisatoren : op donderdag 3 oktober werden
niet minder dan 1048 bezoekers geteld. Zij woonden gemiddeld 2 van de 7 Expert Classes bij en
spendeerden door de band genomen zo’n 3 uur aan hun beursbezoek. Met een toename van maar
liefst 87 % (564 bezoekers anno 2018) ontpopte de 4e editie van ABISS zich tot een volwaardig
beursplatform voor de digitalisering van de Belgische industrie.
De beschikbare ruimte van XXL te Kortrijk Xpo wordt dus duidelijk te klein. De volgende editie zal
dan ook plaatsvinden in Hall 5, waar het concept de nodige ruimte biedt voor de Expert Classes, de
bezoekers en een ruimer aanbod technologiepartners. De organisatie heeft trouwens nog wat
andere plannen in petto voor ABISS2020. Momenteel worden daarover reeds gesprekken gevoerd
met enkele belangrijke betrokken partijen. Meer info hierover volgt nog.

Graag geven wij u hieronder een aantal gegevens over de bezoekersprofielen en aanwezige
sectoren:
Top 10 profielen (in dalende volgorde van %) :
CTO, CIO,COO, CFO
Engineering
Eigenaar
IT/Data Management
Productie
Aankoop/Supply Chain
Marketing& Sales
Maintenance & Asset Management
Quality & Aftersales
Planning & HR

Top 10 sectoren (in dalende volgorde van %)
ICT/Software/Industriële netwerken
Machine & Apparatenbouw
Automatiseringsdiensten
Metaalbewerking
Voeding
Petrochemie/chemie
Kunststoffen & Composiet
Farma
Textiel
Energie/Water/Nutsvoorziening

In totaal namen 561 bezoekers minstens aan 1 Expert Class deel. Dit cijfer is heel significant voor de
meerwaarde en kwaliteit van de content. Het team Industrialfairs van Invent Media houdt de vinger
aan de pols om de format en het aanbod evenwichtig verder uit te bouwen. Voor meer details,
suggesties of een interview kan u terecht op fairs@expoadvice.com
Bekijk onze fotos op https://www.networkevent.be/abiss/nl/fotos/algemeen/photos-abiss-2019

