aanwezigheid moet zorgen voor vers vloed en nieuwe, controversiële
en revolutionaire ideeën of producten die hopelijk inspireren en tegelijk voor een economisch terugverdienmogelijk kunnen zorgen. Ze
worden gebundeld ter hoogte van Connectivator. Dit is een nieuwe
zone op de beurs waar het zal bruisen van nieuwe ideeën, concepten
en visies omtrent industrieel innoveren. Onder het motto Connect-Innovate-Integrate wordt niet enkel verwezen naar slim en geïntegreerd
produceren, maar ook naar de fysieke connectie van mensen in deze
zone. Connectivator voorziet immers een uitgebreid programma aan
expert classes, interactieve demonstraties en netwerkmomenten, georganiseerd in samenwerking met universiteiten, hogescholen, competentie- en onderzoekscentra en technologiefederaties. Op donderdagavond staat er traditiegetrouw een nocturne op het programma.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Invent Media

BENT U KLAAR VOOR
DE HOOGMIS VAN DE
TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE?
Een boterham aan Industrie 4.0 toepassingen in productie, engineering, maintenance, monitoring en planning. Dat
is waar u zich aan mag verwachten op de vijfde editie van Indumation.be. Onder de titel ‘Smart & Integrated Solutions 4 Industry’ zal Kortrijk Xpo van 6 tot en met 8 februari een behapbaar overzicht brengen van de belangrijkste
technologietrends van het moment. Met meer dan 8.000 bezoekers die verwacht worden, werpt Indumation.be
zich meer dan ooit op als het Benelux treffen bij uitstek voor industriële automatisering, digitalisering en innovatie.

Buikgevoel

‘Niet alleen multinationals maar ook
kmo’s hebben van automatisering,
digitalisering en innovatie hun prioriteit
gemaakt wat het beste laat vermoeden
voor de komende editie’

Het laatste woord is voor de organisator: “Mijn organisatieteam, en de
aartsvaders van dit project, Agoria en INdumotion, kunnen maar op één
manier tevreden zijn. Dat is als bezoeker en exposant ons vertellen dat
ze de volgende keer terug op Indumation.be 2021 aanwezig moeten zijn,
en dit event als een must do voorschrijven aan hun collega’s en leveranciers. Het buikgevoel van een geslaagde beurs straalt uit op de gezichten
van bezoekers en exposanten die je iedere avond aan de uitgang van de
beurs druk napratend ziet buitengaan. Dit is in geen enkele statistiek te
vatten. Dit is voor ons de drive, om onmiddellijk, vol creatieve moed, een
editie 2021 op te zetten”, besluit D’Haveloose. ■

ontdekken, zien en gezien worden. Een groots opzet, dat je enkel
om de twee jaar kan realiseren, en als bezoeker, als een niet te missen kans moet agenderen.”

Indeling in zeven technologieroutes

De hoogmis van de technologische industrie in België. Dat is de niet
mis te verstane ambitie die organisator Invent Media met de vijfde
editie van Indumation.be heeft. In 2017 brak de beurs alle records
met meer dan 7.000 professionele bezoekers. Sindsdien voelt de industrie nog meer de wind in de zeilen met overvolle orderboekjes.
Niet alleen multinationals maar ook kmo’s hebben van automatisering, digitalisering en innovatie immers hun prioriteit gemaakt wat
het beste laat vermoeden voor de komende editie. Karl D’Haveloose,
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managing director van Invent Media: “In facts & figures mogen we
ons de snelst groeiende industriële automatiseringsbeurs van de Benelux noemen. Maar dat is niet alles. Het aanbod van events zoals
Factories of the Future, Mindsphere World Event, Agoria Student
Learn Tour, vijftien Expert Classes, de nocture, de tien interactieve
demo’s en de netwerkmomenten rond Connectivator maken van de
beurs een festival van de toekomstige industrie. Meer dan een beurs
dus, maar een brand dat staat voor showgehalte, netwerken, leren,

Om bezoekers naar, langs en tussen de juiste bomen in het technologiebos (de beursvloer telt een oppervlakte van 25.000 m²) te leiden,
kent Indumation.be een opdeling in zeven technologieroutes: Indumotion, control & network solutions, process Instrumentation, sensor
& vision, system integraton, services & solutions, industrial software
& industry of things en Indumation 4.0. Minstens 220 technologiespelers zullen post vatten langs een of meerdere routes om u hun top
notch automatiseringstechnologie, componenten, software, oplossingen … voor te stellen die uw operationele en productiegerelateerde
processen van morgen gaan optimaliseren. U hoeft enkel uw thema
te volgen om alles op uw weg te vinden dat relevant is voor uw specifieke toepassing. Het gebruik van de technologieroutes maakt het
dus ook zinvol om met een team naar Indumation.be af te zakken,
waarbij elk zijn eigen specialiteit kan volgen. “Of het nu om de fabriek, de installatie, de industriële site, of de organisatie gaat, ieder
eenvoudige of complexe uitdaging wordt beantwoord op Indumation.
be 2019, op de beursvloer, en op de leer-en ontmoetingsruimtes”,
vertelt D’Haveloose.

Telkens van 10 u. tot 18 u. op woensdag,
tot 22 u. op donderdag en tot 16 u. op vrijdag

Aandacht voor start-ups en kennisoverdracht

Gratis mits registratie

Omdat een beursplatform niet alleen een reflectie van de huidige
markt mag zijn, maar ook een glimp moet geven van wat aan de
horizon ligt, is er ook speciale aandacht voor start- en scale-ups. Hun

Praktische info
Waar?
Kortrijk Xpo

Wanneer?
Van 6 tot en met 8 februari

Openingsuren?

Tickets?

Meer info?

www.indumation.be
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