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vakbeurs

beurs is, vertelt beursmanager Petra West-

phal. “Grondstoffen, verwerking, afvullen, 

verpakken, maar ook de marketing. Alle 

facetten van dranken komen aan bod.”

Duurzaamheid en productconcepten
Een belangrijk thema van Drinktec 2013 is 

duurzaamheid. Exposanten presenteren 

bijvoorbeeld technologie voor het vermin-

deren van het verbruik van energie en 

water. Bij de verpakkingen ligt de nadruk 

op efficiënt gebruik van hulpstoffen en dan 

vooral het reduceren van materiaaldiktes. 

Andere overkoepelende thema’s van 

Drinktec zijn de flexibiliteit van machines 

en installaties, het hygiënisch ontwerp en 

de kwaliteitscontrole.

In hal B1 en een deel van hal B2 presente-

ren leveranciers grondstoffen, additieven 

en hulpstoffen. New Beverage Concepts is 

hier een interactieve marktplaats waar 

fabrikanten nieuwe zoetstoffen, kleurstof-

fen en aroma’s presenteren en nieuwe 

dranken zijn te proeven. In hal A1 en A2 is 

alles te vinden over de marketing en com-

municatie van dranken. “De komende edi-

Drinktec 2013 van 16-20 september in München

Alles voor  
de drankensector

Het grootste gedeelte van de beurs, zo’n 

80.000 m2, is gevuld met de technologie 

voor de productie van vloeibare produc-

ten. Onderdeel hiervan is PET-point, dat in 

het teken staat van de laatste ontwikkelin-

gen in PET en bioplastics. In hal A3, A4  

en B2 is ongeveer 25.000 m2 vrijgemaakt 

voor algemene procestechnologie,  

procesautomatisering en IT. 

Maar Drinktec is meer dan technologie. 

De toevoeging ‘Processing + Filling +  

Packaging + Marketing’ onderstreept dat 

Drinktec niet louter een technologievak-

Drinktec 2013 opent 16 september de poorten. ‘s Werelds 
grootste vakbeurs voor de drankenindustrie toont de laatste 
trends voor de productie en marketing van bier, wijn, frisdrank, 
gedistilleerd, zuivel en andere vloeibare voedingsmiddelen. naar 
verwachting 60.000 bezoekers uit meer dan 170 landen komen 
naar münchen voor de 1.500 exposanten.

tie van Drinktec richt zich nadrukkelijk 

ook op de marketeer”, aldus Westphal. De 

nieuwe verpakkingsoplossingen zijn te vin-

den in hal A2, inclusief ‘De wereld van de 

etiketten’.

Flow Lounge en Forum
Om marketeers, product- en procesontwik-

kelaars, technologen en inkopers samen te 

brengen, is er het nieuwe netwerkplatform 

Innovation Flow Lounge, nabij ingang 

West. Op elk van de vier beursdagen is er 

een ander thema. Maandag: bier; dinsdag: 

point of sales; woensdag: verpakkingen; 

donderdag: het succesvol lanceren van een 

product op de markt.

Het Drinktec Forum, elders op de beurs, 

behandelt de vraag: hoe ziet de toekomst 

van dranken en vloeibaar voedsel eruit qua 

technologie en marketing? Ook hier staat 

elke dag een ander thema centraal: bier, 

verpakking, hygiëne en kwaliteit en zuivel-

producten. 

Kampioenschappen en awards
Naast de Flow Lounge en het Drinktec 

Forum zijn er tijdens de vakbeurs nog 

diverse andere activiteiten. Zo is er de 

European Beer Star-wedstrijd, waarbij een 

jury van 100 bierexperts uit de hele wereld 

uit elke biercategorie de drie beste bieren 

kiest. Op dinsdag 17 september kunnen 

bezoekers van Drinktec de bieren die een 

gouden medaille hebben gewonnen, zelf 

Oil+Fats 2013

Deels gelijktijdig met Drinktec vindt van 18 
tot en met 20 september de vakbeurs 
Oil+Fats 2013 plaats. Deze vijfde editie van 
de vakbeurs voor de technologie en handel 
in oliën en vetten telt circa 60 exposanten 
en toont machines, apparatuur en toe- 
be-horen voor de productie en verwerking  
van oliën en vetten. 
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proeven in hal B1 en stemmen op hun 

favoriet. Behalve het beste bier, worden 

ook ‘s werelds beste bierexperts gehuldigd. 

De dag vóór Drinktec houdt Doemens 

Akademie het derde wereldkampioen-

schap voor biersommeliers.

De Beverage Innovation Awards worden, 

net als vier jaar geleden, op Drinktec uit-

gereikt. FoodBev.com, partner van Drink-

tec, presenteert in totaal 27 prijzen in zes 

categorieën: drankjes, merken en bedrij-

ven, ingrediënten, verpakkingen, duur-

zaamheid en marketing en communicatie.

Voor brouwers en andere geïnteresseerden 

in bier is er het Brewers Meeting Point in 

hal B1, in samenwerking met de Bayeri-

scher Brauerbund. Het is de plaats voor 

contacten én om te proeven. In de Craft 

Brewers Lounge in hal A5 kunnen Europe-

se brouwers leden van de Amerikaanse 

Brewers Association ontmoeten. 

Technologietrends
Drinktec toont de drankentechnologie van 

de toekomst. Wat zijn de trends? 

Procestechnologie voor bier

-  Centraal thema: grondstoffen. Het gaat 

om de hoogst mogelijke opbrengst en 

een grotere variatie in grondstoffen. De 

vraag is: waar is zetmeel om te brouwen 

te verkrijgen tegen de laagste kosten? Zet-

meel hoeft dan niet afkomstig te zijn van 

de traditionele grondstoffen. Deze trend 

beïnvloedt direct de procestechnologie.

Procestechnologie voor zuivel

-  Hygiëne is een belangrijk item in de zui-

velsector: hoe CIP-tijden terug te brengen 

en de standtijd van installaties te verlen-

gen?

Procestechnologie voor wijn

-  Decanters gaan de pers vervangen en 

klaren niet alleen de wijn en scheiden de 

gist af, maar extraheren ook het sap uit de 

druiven.

Crossfunctionele procestechnologie

-  De trend naar productiemodules om zo 

efficiënt en veilig mogelijk een variëteit 

aan producten te fabriceren.

Etiketteringstechnologie

-  Compacte, flexibele, zeer nauwkeurige 

en in hoge mate geautomatiseerde etiket-

teringssystemen.

Vultechnologie

-  Modulaire vultechnologie voor verbeter-

de kwaliteit tegen lagere kosten.

-  Trend naar een significante reductie in 

het gebruik van reinigings- en desinfectie-

middelen bij aseptisch afvullen.

-  Hygiënisch ontwerp vergroot de efficien-

cy doordat apparatuur sneller is te reini-

gen en er wordt bespaard op water,  

reinigingsmiddelen en tijd.

Procesautomatisering en IT

-  Tailor made automatiseringsoplossingen 

voor zowel grote als kleine bedrijven.

Waterbehandeling

-  De duurzaamheidstrend maakt dat niet 

alleen kostenefficiency ten grondslag ligt 

aan waterbesparingsoperaties.

Verpakkingstechnologie

-  Kosteneffectief, flexibel en duurzaam zijn 

de sleutelwoorden bij verpakken.

Transport en logistiek

-  De trend naar modulaire concepten voor 

meer efficiency en optimale levering en 

kwaliteit.

• Carina Grijspaardt-Vink •

‘ Drinktec 2013 richt zich ook          
op de marketeer’ 

VMT-beursreis naar Drinktec

Speciaal voor VMT-lezers is er een 2-daags 
arrangement naar de Drinktec. Dit omvat 
naast een retourvlucht vanaf naar keuze 
Amsterdam of Rotterdam, een hotelover-
nachting en toegang tot de vakbeurs. Het 
betreft een individueel arrangement. Reis-
data en hotel kunnen door de deelnemer 
zelf worden gekozen.
Meer informatie: www.vmt.nl

De grootste internationale beurs voor dranken en 

vloeibare voedingsmiddelen Drinktec wordt om de 

vier jaar gehouden (www.drinktec.com).




