Industrialfairs, Agoria en Indumotion verplaatsen Indumation.be naar de late
lente 2022
Eind vorige week besloot Industrialfairs (organisator van Indumation.be, Machineering, INE, ABISS
en Prototyping-MNE), samen met de belangrijkste technologiebedrijven, vertegenwoordigd binnen
de federaties Agoria en InduMotion, om de timing van het toonaangevende automatiseringsevent
Indumation.be te herzien.
Met al 92% van de oppervlakte ingenomen door 175 bedrijven en
een schitterend programma van events en expert classes, heeft
Indumation.be 2022 alles in zich om een schitterende 6e editie neer
te zetten. Diverse technologiebedrijven geven echter aan dat de
geplande datum begin februari te vroeg komt, gezien de huidige
situatie. Een deelname aan een vakbeurs als Indumation.be vereist
niet alleen grote budgettaire inspanningen, maar ook een grondige,
lange voorbereiding. Om meer dan 10.000 beslissers en
voorschrijvers uit alle industriële en publieke sectoren als bezoeker
te kunnen verwelkomen, en om een dergelijk grootschalig event met
feestelijke nocturne te kunnen neerzetten, is voldoende zekerheid
over de randvoorwaarden noodzakelijk.
Om de exposanten en de markt duidelijkheid en zekerheid te kunnen
bieden, werd beslist om Indumation.be uit te stellen naar de late
lente. Een moeilijke en pijnlijke, maar tijdige en kordate beslissing
van de 3 organiserende partners Industrialfairs, Agoria en
InduMotion om voluit te gaan voor de komende editie van
Indumation.be op 18-19-20 mei 2022 in Kortrijk Xpo.

Deze nieuwe timing wordt door de exposanten en federaties gedragen, wat ook blijkt uit volgende
testimonials:
Bart Steukers, CEO Agoria: “De komende periode staan we voor heel wat uitdagingen ook wat
betreft het organiseren van events. Ook deze keer moeten we een doordachte beslissing treffen in
kader van de lang verwachte beurs INDUMATION. De 6e editie die voorzien was in februari 2022 zal
verschoven worden naar mei 2022. De gezondheid van u als bezoeker maar ook als standhouder
blijven van het hoogte belang en daarom is de verschuiving naar een latere datum voor Agoria de
enige juiste, maatschappelijk onderbouwde beslissing. Als federatie van de technologie die iedereen
wil verbinden die door technologie geïnspireerd is, ligt deze beurs ons nauw aan het hart en blijven
we de succesvolle initiatieven INE en Indumation.be vol enthousiasme steunen. We kijken ernaar uit
u terug te mogen ontmoeten op de nieuw aangekondigde data.“

Hugues Maes, voorzitter InduMotion: “In woelige tijden is snel schakelen essentieel. Daarom vindt
de Raad van Bestuur van InduMotion het belangrijk dat deze beslissing nu genomen werd. In de
huidige fase van de pandemie is het ondenkbaar om een evenement als Indumation door te laten
gaan. De gezondheid van standhouders en bezoekers komt op de eerste plaats en daarom is dit voor
onze federatie de enige juiste beslissing. Bovendien is mei, midden in de lente, een prachtig seizoen
om elkaar terug, hopelijk zonder Corona regels, te kunnen ontmoeten.”
Thierry Van Eeckhout, Vice President for Sales Digital Industries Siemens: “Wij vinden het uiteraard
jammer dat Indumation.be 2022 met enkele maanden wordt verschoven maar staan 100% achter
deze beslissing. Veiligheid gaat boven alles. Wij zullen ervoor zorgen dat we er in mei 2022 dubbel
zo sterk staan. Indumation is nog steeds dé gelegenheid om de rol die de industrie in België en in de
wereld speelt, te tonen. Wij kijken er alvast naar uit!”
Marc Cortois, General Manager WAGO BeLux: “Samen met onze sectorgenoten onderschrijft WAGO
deze beslissing volmondig, tenslotte staat veiligheid voor bezoekers en medewerkers van onze
bedrijven voor alles.”

Voor meer informatie kunt u bij het team van Indumation.be terecht:
indumation@industrialfairs.com – T +32(0)56 24 11 11 – www.indumation.be

