
 
 

 
 

MACHINEERING 2021 IN BRUSSELS EXPO VERHUIST NAAR 8, 9 & 10 SEPTEMBER 2021 
maaktechnologie demonstreren binnen een juiste economische en gezondheidscontext 

 
 
Persbericht – 2 december 2020 
 
Eén zwaluw maakt de lente niet – en dat geldt ook voor alle positieve vaccingeruchten... We 
opteren voor 8, 9 & 10 september 2021, om weer volop veilig, gezellig en efficiënt ‘live’ zakelijk te 
netwerken rond machinemo’s. 
 
Team Industrialfairs verandert de timing van MACHINEERING in Brussels Expo in functie van betere 
marktomstandigheden en mindset voor bezoekers en exposanten na een periode van verstrengde 
maatregelen i.v.m het coronavirus. We melden u graag dat MACHINEERING zal plaatsvinden van 8 
tot 10 september 2021 in Brussels Expo. Deze beslissing en datumkeuze werd nauwgezet bekeken 
met onze stakeholders en in functie van de tijdslijn van de belangrijkste West-Europese industriële 
technologiebeurzen. De nieuwe datum in september houdt ook vooral rekening met een realistisch 
perspectief m.b.t Covid-19 en de eerste tekenen van een economische relance: 

- nieuw te plannen budgetten van investeerders en aankopers voor  maaktechnologie, 
engineering, automatisering, industriële componenten, machinebouw en high-tech sytemen 
worden in september terug een realistisch scenario 

- Covid-19 zal met rimpeleffect verder uitdeinen maar de markten, de mind-set en de 
economie worden steeds meer aangepast aan het nieuwe normaal 

- van 8 tot 10 september 2021 wordt MACHINEERING de eerste totaalaanbieder van 
technologie voor het slim ontwikkelen en maken: een langverwachte samenkomst voor 
Belgische én Nederlandse bezoekers en exposanten  

 
Bovendien is Paleis 8 in Brussels Expo ondertussen ook uitgerust met een UV-C desinfesctiesysteem. 
Deze technologie met UV-C straling laat toe om ziekteverwekkende elementen, virussen en 
bacteriën in de lucht en op oppervlakken te doden wanneer beurzen plaatsvinden. 
 
Hybride: de ‘on-site’ beurs wordt aangevuld met een interactief online platform. 
Net zoals onze meest recente vakbeurzen (cfr. ABISS) krijgen alle Industrialfairs events een digitale 
tweeling. De Industrialfairs app werd geperfectioneerd om iedereen ter plaatse en online – zowel 
voor, tijdens als na onze evenementen – te laten genieten van livestreaming activiteiten, chats, 
efficiënte product directories en meet and matches.  
 
Op MACHINEERING komt de volledige waardeketen van ontwerpen tot maken aan bod. Brussels 
Expo wordt in september 2021 het mekka van het maken en engineeren met machinedemo’s, de 
nieuwste productie- en assemblagetechnologie, nieuwe materialen en oplossingen voor ontwerp, 
engineering, productie, transformatie, machinemaintenance, supply chain management, 
kwaliteitscontrole, logistiek en opslag.  



 
MACHINEERING is gericht naar bedrijven actief in het bewerken, transformeren, assembleren en  
afwerken van goederen en componenten uit metaal-, kunststoffen- en composiet, machine-en 
apparatenbouw, elektronica en industriële toelevering.   
 
140 leveranciers van machines, automatisering, software, materialen en componenten worden er in 
10 technologieroutes ingedeeld.  
 
Bezoekers uit België en de Nederlandse grensregio worden veilig en warm ontvangen, met 
uitgebreide live demo’s van bewerkingstechnologie en robotisering in de Machines & Robots @ 
Work zones, de netwerkzone en een brede waaier aan expert classes en randmanifestaties. Meer 
informatie op www.machineering.eu. 
 
 
Nota voor de redactie 
Contact organisatie: INVENT MEDIA bv - machineering@industrialfairs.com – T. +32 (0)56 24 16 92 – 
Organisatieteam: klik hier 
Downloads sfeerbeelden en banners: klik hier  
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