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Technologie & Techniek

De Industriële Week brengt met zo’n 700 
exposanten de totale industrie samen, 
waarmee oplossingen voor meerdere 
problemen binnen het productieproces 
op één evenement zijn te vinden. Indus-
trial Processing is de vakbeurs voor de 
natte en droge procesindustrie. Macro-  
pak is de grootste verpakkingsbeurs in de 
Benelux. Industrial Automation & Drives 
is het nieuwe event dat voortkomt uit de 
vakbeurzen Industry & Automation en 
Aandrijftechniek.

Industrial Processing
Industrial Processing is de wereld van 
procesapparatuur, -machines, -engi-
neering en -automatisering. Ruim 200 
bedrijven nemen deel, waarbij de sterke 
nadruk op de ‘bulk’- of ‘solids’-kant uit 
het verleden minder wordt en het aanbod 
aan de ‘fluids’-kant groeit. Op de beurs-
vloer is de speciale sector Industrie & Vei-
ligheid gewijd aan de thema’s explosie-
veiligheid, voedselveiligheid en brandvei-
ligheid. Verder zijn er het Pomp NL Plein, 

met innovaties op het gebied van pom-
pen, en het Machevo Paviljoen, waar 
leden van de Machevo & Bulk Vereniging 
zich collectief presenteren.
Nieuw is de toevoeging aan de vakbeurs 
van een inhoudelijk programma dat toe-
gepaste wetenschappelijke content 
brengt op het snijvlak product-productie 
en proces-specifieke procesapparatuur. 
Lezingen worden gehouden over poeders 
en vloeistofprocessen. Ook hygiënisch 
ontwerp, onderhoud en reinigingstech-
nieken krijgen aandacht.

Proces Innovatie Prijs
Op de eerste beursdag 2 oktober wordt 
tijdens Industrial Processing de Proces 
Innovatie Prijs uitgereikt aan de meest 
innovatieve oplossing in de procesindus-
trie. Voor de jury- en publieksprijs zijn er 
in totaal 12 nominaties. De Proces Inno-
vatie prijs 2012 is een initiatief van VNU 
Exhibitions en de Machevo & Bulk  
Vereniging.

Macropak
300 exposanten worden verwacht op de 
verpakkingsbeurs Macropak en daarmee 
een breed aanbod van verpakkingsma-
chines, verpakkingen en materialen,  
etiketteren en coderen. Twee nieuwe 
paviljoens op de beursvloer zijn gewijd 
aan bioverpakkingen en ontwerp en 
design. Op 3 oktober vindt voor de eerste 
maal de Nationale Verpakkingsconferen-
tie plaats met als hoofdthema’s innovatie 
en duurzaamheid. Verder zijn er op de 
beursvloer zogenoemde Walk-in semi-
nars, is er het Grand Café De Gouden 

Noot en maakt het NVC Nederlands  
Verpakkingscentrum de winnaar bekend 
van De Gouden Noot 2012.

Industrial Automation & Drives
Het nieuwe event Industrial Automation 
& Drives (IAD) draait om de thema’s 
Maintenance, Safety en Energy saving, 
die zijn ondergebracht in drie kenniscen-
tra. Sprekers belichten via masterclasses 
de huidige trends op die terreinen. IAD 
telt circa 200 bedrijven. 

Drie events voor de industrie vinden van 2 tot en met 5 oktober 

plaats tijdens de Industriële Week 2012 in Jaarbeurs Utrecht: 

Industrial Processing, Industrial Automation & Drives en 

Macropak. Vernieuwde expositieprogramma’s en uitwisseling 

van kennis via inhoudelijke programma’s moeten zorgen voor 

meer beleving en ook de jonge engineer warm laten lopen voor 

de Industriële Week.

Industriële Week brengt 
meer kennis en beleving

Vakbeurs

Carina Grijspaardt-Vink

De Industriële Week kent een App 
voor iPhone, iPad of Android smart-
phone die toegang biedt tot een 
catalogussysteem met zoekfuncties. 
Exposanten zijn toe te voegen aan 
een persoonlijke favorietenlijst, 
seminars en demonstraties te  
noteren in de agenda en er is  
een plattegrond opgenomen.

Industriële Week App
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De Industriële Week wordt van 2 tot en met 5 oktober 
gehouden in Jaarbeurs Utrecht. 

Datum: 2 t/m 5 oktober 2012.
Locatie: Jaarbeurs Utrecht.
Openingstijden: 10.00 – 17.30 uur, 
met avondopening op donderdag 
tot 20.00 uur en sluiting op vrijdag 
om 17.00 uur. 
Entree: Gratis op uitnodiging van 
een exposant of via voorregistratie 
op www.industrieleweek.nl,  
www.industrialprocessing.nl,  
www.iad.nl en www.macropak.nl
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