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AUTOMATION &
ENGINEERING2012
Vakbeurs voor de complete
industriële automatisering

M+R
Meet- en
Regelinstrumentatie

SENSOR & VISION
Sensor &
Visietechnologie

DRIVES &
CONTROL
Motion Control,
Robotica &
Aandrijvingen

INDUSTRIAL ICT
Industriële Informatieen communicatietechnologie

Reserveer uw stand online op easyFairs.com/AUTOMATION-BE

AUTOMATION &
ENGINEERING2012
Op 9 en 10 mei groepeert AUTOMATION & ENGINEERING 2012 alle
industriële automatiseringsoplossingen onder één dak in Brussels Expo. De
vroegere vakbeurs Mocon wordt opgesplitst in zijn essentiële deelgebieden, en
aangevuld met M+R, om tot een nieuw geheel te komen.
Aparte technologische accenten die tot één geheel gebundeld worden,
vormen een perfecte weerspiegeling van de heersende industriële realiteit.
De combinatie van process automation en factory automation resulteert in
4 gespecialiseerde vakbeurzen:

M+R
Meet- en
Regelinstrumentatie

DRIVES &
CONTROL
Motion Control,
Robotica &
Aandrijvingen

SENSOR & VISION
Sensor &
Visietechnologie

INDUSTRIAL ICT
Industriële Informatieen communicatietechnologie

Alle technische afdelingen die waarde toevoegen, gaande van ontwerp en
engineering tot productie, onderhoud en kwaliteitscontrole, krijgen een
totaalbeeld van de ontwikkelingen in de verschillende domeinen gepresenteerd.
Bovendien kunnen bezoekers duidelijk en snel hun weg vinden in de
technologieën en toepassingsmogelijkheden die hun interesse wegdragen.
Door te kiezen voor Brussel als locatie worden alle regio’s uit België actief
aangesproken. Voor industriële vakbeurzen is de regio gevormd door de
driehoek Antwerpen-Brussel-Gent, trouwens nog steeds het hart van de
bezoekersmarkt.

Het easyFairs® concept
easyFairs vakbeurzen zijn tijds- en
kostefficiënt. U krijgt alles wat u nodig heeft
van één leverancier tegen een vaste prijs. Bij
aankomst staat uw stand al compleet voor u klaar
en kunt u meteen zakendoen.

easyFairs
vakbeurzen
zijn
verkoopevenementen “in het hart van uw markt”. Ze
helpen u zakelijke contacten op te bouwen en te
verkopen voor slechts een fractie van de prijs van
een ‘normale’ vakbeurs.

Vakbeurzen voor mensen die gewoon zaken willen doen!

VOORDELEN VAN
DEELNAME
•

aanreiken van oplossingen voor de noden
van uw klanten

•

ontmoeten van potentiële klanten in een
neutrale maar verkoopsgerichte omgeving

•

ontwikkelen van nieuwe contacten en
bestaande contacten actualiseren

•

realiseren van langetermijndoelstellingen
voor sales en marketing

•

kennismaken met de belangrijkste
opiniemakers en waardevolle mediaaandacht creëren

Events
Aanvullend aan de beurs worden,
meer nog dan andere jaren, diverse
netwerkmomenten georganiseerd. Dit
zal gebeuren in combinatie met de
uitreiking van awards voor technologische
innovaties.

learnShopsTM
Naast innovaties van exposanten worden
bezoekers aangetrokken door een
uitgebreid aanbod aan onafhankelijke
sprekers die inspelen op de algemene
thematiek van de beurs.

easyFairs beurzen zijn aantrekkelijk voor de
aankopers en beslissingnemers die u
wilt ontmoeten, aangezien ze zeer gericht
georganiseerd worden. Hierdoor wordt slechts een
minimaal beroep gedaan op de kostbare tijd van
deze drukbezette bezoekers.
Daarbij is easyFairs het groene alternatief:
vakbeurzen met een minimale belasting voor het
milieu!

EXPOSANTENprofiel
Sensor- en Visietechnologie
Sensortechnologie
Sensoren
Vision, systemen & componenten
Laser & optronics
Engineering, contractors &
systeemintegratoren

Meet- & regelinstrumentatie
Analytische instrumentatie
Niet-analytische meetinstrumenten
Test- & ijkinstrumenten
Kleppen
Actuatoren
Elektrotechnische installatietechniek &
apparatuur
Engineering, contractors &
systeemintegratoren
Motion control, robotica & aandrijvingen
Elektrische aandrijftechnieken
Actuatoren
Mechanische aandrijftechnieken &
componenten
Pneumatische & hydraulische
aandrijftechnieken
Motion control & robotica
Assemblage & handling systemen
Elektrotechnische installatietechniek &
apparatuur
Engineering, contractors &
systeemintegratoren

Industriële informatie- &
communicatietechnologie
Industriële communicatie
HMI
Industriële software
Besturingstechnologie
Data-apparatuur
Interfacetechnologie
Engineering, contractors &
systeemintegratoren
Verenigingen, onderzoekscentra &
media

BEZOEKERSPROFIEL
Om zich te kunnen blijven onderscheiden van hun concurrenten, blijft het voor
verantwoordelijken binnen de technisch-industriële wereld een uitdaging om steeds op
zoek te gaan naar nieuwe technologieën, producten en diensten.
Daarom biedt AUTOMATION & ENGINEERING 2012 een totaalplatform aan waar
exposanten de bezoekers op de hoogte kunnen brengen van de nieuwste evoluties en
trends, samen oplossingen kunnen bedenken en zaken doen.
Functies
• Directie & plant managers
• Productiemanagers
• Productie-ingenieur
• IT managers
• R&D managers
• Quality managers
• Safety managers
• Onderhoudsmanagers
• Technisch verantwoordelijken
• Procestechnologen
• Ingenieurs Elektriciteit / Elektronica
• Mechatronici
• Machinebouwers
• Systemen & proces ingenieurs
• Industriële installateurs

Sectoren
• Agro-industrie
• (Petro)Chemie
• Voeding & drank
• Elektriciteit
• Gas
• Farmaceutica
• Procesindustrie
• Informatica
• Logistiek
• Verpakking
• Metaal
• Papier & karton

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hout
Kunststoffen
Machinebouw
Openbare diensten
Diensten (aan
bedrijven)
Engineering
Studiebureaus
Automotive
Waterzuivering /
-behandeling

Boek nu!
Online via
www.easyFairs.com/AUTOMATION-BE
Of per telefoon
+32 (0)3 280 53 20
CONTACT
HELEN MORTIER
E-mail: helen.mortier@easyFairs.com
Fax: +32 (0)3 280 53 53

save the date
AUTOMATION & ENGINEERING 2012
Woensdag 9 mei 2012
Donderdag 10 mei 2012
Brussels Expo

BOOSTER PACK /
SPONSOR PACK
• Verhoog uw visibiliteit vóór, tijdens en na
de beurs
• Proactieve exposanten trekken gemiddeld
3x meer bezoekers
• Het easyFairs Booster Pack en
easyFairs Sponsor Pack zijn hiervoor
krachtige tools

Organisator
easyFairs België NV/SA
Roderveldlaan 3
BE-2600 Berchem
Tel. +32 (0)3 280 53 00
Fax +32 (0)3 280 53 53
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ALL-IN PACKAGE

All-IN (*)
Instapklare functionele stand om onmiddellijk contacten te leggen en
leads te verzamelen.
Standaard standbouw, tapijt, frieslijst met naamsvermelding, twee
spots, één stopcontact 1000W, twee stoelen, één tafel en één
brochurerek, één parkeerkaart en 250 uitnodigingskaarten. Hoogte van de stand: max. 2,5m.
Prijzen ALL-IN
Module 12m²
€ 2.640
Module 16m²
€ 3.520
Module 20m²
€ 4.400

All-IN PLUS (*)
Uw gepersonaliseerde
aanwezigheid.

stand

Extra open zijde
Extra oppervlakte

voor

een

€ 300
€ 220/m²

prominentere

Inhoud ALL-IN PLUS < 80m² (**)
Speciale standbouw, één elektriciteitsaansluiting 3000W en
schakelbord, wateraansluiting - gootsteen en afvoer, drie
banners met uw logo, drie spots, twee tafels, zes stoelen, drie brochurerekken, één balie, twee hoge
stoelen, één koelkast, één vuilbak, twee planten, drie parkeerkaarten en 500 uitnodigingskaarten.
Hoogte van de stand: max. 4,5m.
Prijzen ALL-IN PLUS
Module 40m²
€ 9.400
Module 50m²
€ 11.750
Module 80m² (**) € 18.800


Extra open zijde
Extra oppervlakte

€ 300
€ 235/m²

(**) inhoud pakket van 80m² op aanvraag te verkrijgen

SPACE PLUS (*)
Een mogelijkheid om uw eigen herbruikbare stand, die het karakter van uw bedrijf uitstraalt, neer
te zetten. Enkel de betonnen vloer wordt aangeboden.
Prijzen SPACE PLUS
Naakte oppervlakte € 160/m²
Extra open zijde
€ 300
(*) Inclusief voor alle formules: dagelijkse schoonmaak, draadloze internetverbinding,
opname in de beurscatalogus, exposantenbadges en uw eigen micro-website.

Voor meer inlichtingen, contacteer uw lokaal easyFairs kantoor of bezoek www.easyFairs.com

Reserveer uw stand online op easyFairs.com/AUTOMATION-BE

