
 

 

 

 

 

 

 

 

Succeseditie van ABISS brengt 1072 Industrial Digital innovators 

samen op ontdekkingstocht naar hun digital next steps! 

 

Persbericht – Kortrijk, 11 oktober 2021 

Op donderdag 7 oktober bracht het team van Industrialfairs opnieuw de beslissingsnemers 

uit de industrie samen om op ontdekkingstocht te gaan naar hun digital next steps. Digitale 

transformatie is niet meer weg te denken in het brede industrielandschap en dat bleek dan 

ook uit de ruime opkomst voor deze 6de editie van ABISS. 

64 technologiepartners en 15 expert speakers brachten zowaar 745 fysieke én 327 digitale 

bezoekers op de been voor een digital check-up op ABISS 2021. Uit alle takken van de 

industrie werden C-levels, afdelingshoofden en beslissingsnemers verwelkomd die op zoek 

zijn naar concrete oplossingen om processen slim, veilig, geconnecteerd en digitaal te 

sturen. 

ABISS brengt de ‘next big things’ omtrent digitale transformatie in de brede industrie. Zowel 

voorschrijvers uit de proces als discrete industrie vinden de weg naar ABISS. Hieronder 

enkele cijfers over de profielen van onze bezoekers: 

Profielen bezoekers: 

Ruim 38 % van onze bezoekers behoren tot de algemene directie of zijn eigenaar / 

bestuurder van hun bedrijf. 

62 % van de bezoekers zijn beslissingsnemers uit een business unit waarvan: 

➢ 14,8 % uit Innovatie / technologie / IT & Digital assets afdelingen 

➢ 13,3 % uit Engineering / Design afdelingen 

➢ 12,7 % uit Productie / Assemblage / Operations / Planning afdelingen 

➢ 10,9 % uit Supply chain / Automation / Maintenance afdelingen 

➢ 10,3 % uit Marketing / sales & aftersales / planning & HR afdelingen 

 



Na een anderhalf jaar met maatregelen en beperkingen was de netwerkhonger groot bij 

velen. Het was dan ook een uitermate gezellig weerzien van velen. Het bevrijdend gevoel 

om ongeremd te kunnen converseren en netwerken was sterk aanwezig. Toch werd er niet 

enkel fysiek geconnecteerd. Ook ABISS Digital – de digital twin van het fysieke event – was 

een groot succes. 327 unieke digital bezoekers volgden minstens 1 van de expert classes of 

demo’s. Een duidelijk teken dat de knowhow en het aanbod van onze experten en 

technologiepartners dusdanig gesmaakt werd, dat ook wie niet fysiek kon afzakken, de tijd 

nam om digitaal een bezoek te brengen. ABISS Digital blijft trouwens ook nog even 

beschikbaar voor wie niet live kon meevolgen. Alle sessies zullen vanaf wo 13/10 te 

herbekijken zijn. Ook interactie met onze technologiepartners blijft nog mogelijk. 

Industrialfairs organiseert begin volgend jaar (2-4 feb 2022) Indumation.be te Kortrijk Xpo. 

Dé Belgische factory, process & infrastructure automation show met dezelfde fysieke alsook 

digitale opzet. ABISS is een jaarlijks evenement dat terug op de agenda staat op donderdag 6 

oktober 2022 te Kortrijk Xpo. Meer gedetailleerde info omtrent ABISS en de andere 4 techno-

industriële vakbeurzen kan u aanvragen via news@industrialfairs.com (www.industrialfairs.com) 

 

De eerste foto’s van ABISS 2021 zijn alvast hier te bezichtigen : https://www.abissummit.be/nl/fotos  
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