GROEN LICHT VOOR VAKBEURZEN!
ABISS klaar voor de 6e editie op donderdag 7 oktober 2021

Persbericht – Kortrijk, 1 juni 2021
De beurzensector heeft heel lang stilgelegen maar het laatste overlegcomité bevestigde waar
iedereen op zat te wachten: dé officiële toestemming om fysieke events zoals o.a vakbeurzen opnieuw
te organiseren vanaf 30 juli met quasi geen restricties. Dat is meer dan goed nieuws voor ABISS 2021,
dé Benelux summit-, netwerk-, en beurscombo voor C-levels en afdelingshoofden (OT), op zoek zijn
naar slimme en veilige oplossingen voor de geconnecteerde en geïntegreerde fabriek van morgen!

ABISS: 1ste ontmoetingsmoment voor digitalisatie in de industrie en katalysator voor de sector
ABISS wordt dit najaar zowat de eerste fysieke ontmoetingsplaats voor de Belgische industrie op zoek
naar oplossingen voor digitalisering. Na een zeer lange ‘digital-only’ periode hebben zowel exposanten
als bezoekers de reële behoefte om terug fysiek te netwerken en zaken te doen zeker nu digitalisering
meer dan ooit bovenaan de agenda staat. De exitstrategie catalogeert beurzen opnieuw onder het
handelsprotocol net zoals retail, winkelcentra....Dit is dus niet hetzelfde protocol als voor
evenementen (o.a. festivals) waardoor ABISS zijn normale bezoekersvolume kan aanhouden. Op de
standen is er geen beperking van aantal bezoekers van toepassing. Deze situatie zorgt alvast voor een
versneld aantal enthousiaste partners vanuit zowel de Belgische als de Nederlandse markt.

ABISS 2021 dat is …
Op ABISS 2021 wordt de bezoeker getrakteerd op maar liefst >85 technologieleveranciers, 15 highlevel Expert Classes binnen de 3 thema’s Industry of Things, Intelligence of Things en Security of Things
én tal van dedicated demovoorstellingen. Kortom een unieke industriële/ digitale summit &
technologiebeurscombo met sterk gefilterde profielen en teams uit de industrie.
Voor de organisatie wordt nauw samengewerkt met diverse competentiecentra/sectorfederaties
(Agoria -Factory.o.t.Future / Sirris / IC4 / Flanders make / Imec / …)
De partners worden gepositioneerd rond deze expert classrooms in een ALL-IN formule
(stand/monitor/catering/invites/…) , dit in verschillende types van partnerbooths van ‘netwerkstand’
4m² tot ‘large’ 12m². Geen grote showcase-standen, maar dedicated naar een digitale demo met
content, use-cases, projecten (er zijn ook 18 large-audience demo’s van exposanten tussen de expert
classes).
Hybride a.k.a. ABISS DIGITAL
de ‘on-site’ beurs wordt aangevuld met een interactief online platform. Het fysieke event ABISS
wordt aangevuld met een digitaal platform. Deze ‘digital twin’ van ABISS laat iedereen toe om ter
plaatse en online – zowel voor, tijdens als na het event– te genieten van livestreaming activiteiten,
afsprakenmodules (voor afspraken op de stand of online) en een performante zoekmachine met AI
matching op basis van uw opgegeven interesses.
Voor meer informatie en gratis bezoekersregistratie (online vanaf eind Juni), bezoek
www.abissummit.eu

PRAKTISCHE INFO & CONTACT
Datum & openingsuren: donderdag 7 oktober 2021, van 9 t.e.m. 17h
Locatie & toegang: Kortrijk Expo (hal 5).
Gratis toegang voor professionals via online voorregistratie op www.abissummit.eu

Contact organisatie:
Invent Media - Industrialfairs T. +32 (0)56 24 81 82
Email: abiss@industrialfairs.com
Contactpersonen: Sven Mollie & Karl D’Haveloose

