Persbericht INE 2018: 3e editie tikt af op 1256 industriële beslissers

INE 2018 of Indumation Network Event, het derde professionele eendagstreffen voor industriële
eindbeslissers en afdelingshoofden in de Brabanthal te Leuven, mocht donderdag 22 februari 1256
deelnemende Vip-guests verwelkomen. Het doel van INE was om directie, eigenaars en
afdelingshoofden uit de industrie op een informele en gezellige manier te laten netwerken met 108
technologie- en oplossingsleveranciers over alles wat te maken heeft met het automatiseren,
innoveren en digitaliseren van industriële processen.
Van 14 tot 21 uur kwamen Vlaamse (79 %), Brusselse en Waalse (21 %) profielen uit allerlei
industriële en ambachtelijke activiteiten naar INE 2018 om er te ontdekken wat de nieuwste trends,
bedreigingen, oplossingen en partners zijn voor specifieke automatiseringsuitdagingen. Uit de
analyse van de geregistreerde gasten konden wij volgende relevante informatie distilleren:
• 21 % van de bezoekers komt uit de machine- en apparatenbouw
• 15 % komt uit chemie, farma en energie
• 13 % komt uit de metaal- en kunststoffenbewerking
• 8 % komt uit de voedingsindustrie
Tot de resterende 43 % behoren bedrijven actief in logistiek, transport, luchtvaart, engineering ,
integratie & automatisering en studiebureaus.
Wanneer we de top 5 functieprofielen onder de loep nemen, zien we dat CEO’s, directie en eigenaars
samen goed zijn voor 33 %. 17 % is hoofd engineering of productie. Daarna volgen directie aankoop,
onderhoud, logistiek, finance en asset management, IT en specifieke technologische profielen.
INE blijft een besloten event, waar enkel gasten toegelaten worden specifiek op uitnodiging door een
deelnemende partner/exposant. De limiet, die stond op 1200 Vip-genodigden, werd deze editie met
1256 gasten licht overschreden (tgo 1080 anno 2016). Het event groeit stelselmatig in aantal
exposanten (108 anno 2018 tgo 85 anno 2016). Voor de eerste keer werden ook technologisch
startups toegelaten als partner op het event, omdat hun innovatieve input van onschatbare waarde
is. INE 2018 werd qua kwaliteit bezoekers, catering en animaties letterlijk en figuurlijk goed
gesmaakt.
Tijdens INE werd ook de datum van Indumation.be 2019 (6 – 8 februari 2019 – Kortrijk Xpo)
bekendgemaakt. Vanaf nu kunnen de exposanten editie 2017 met voorkeursrecht inschrijven. Ook
Indumation.be 2019 breidt uit en komt met een nieuwe hallconfiguratie die weldra online wordt
bekendgemaakt. De volgende editie van INE staat alvast ingepland voor februari 2020.
Voor meer gedetailleerde redactionele info omtrent de beurzen Indumation.be 2019, Machineering
2019 en de drie network events kan u terecht bij Karl D’haveloose ( fairs@expoadvice.com).
Dit persbericht is ook online te vinden, inclusief persfoto’s op volgende links:
Persberichten NL: http://www.networkevent.be/ine/nl/de-pers
Foto’s NL: http://www.networkevent.be/ine/nl/foto-s

