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INDUSTRYPLANNER.COM IS DE ONLINE AGENDA VOOR DE INDUSTRIE EN TECHNIEK
Industryplanner is de online agenda die alle industriële evenementen overzichtelijk in kaart brengt. Op deze website zijn alle events zoals
beurzen, congressen, symposiums, seminars en lezingen verzameld.
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Gemiddeld 21.600 bezoekers per maand
Oplage 16.400 twee wekelijkse nieuwsbrief
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Industryplanner.com is uniek. Dit is het enige
platform met een overzicht van alle evenementen
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15000

Sterk geïnteresseerde en gerichte doelgroep(en)
die graag op de hoogte worden gehouden van
trends, noviteiten, techniek en ontwikkelingen
binnen hun vakgebied
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Waarom adverteren?
Uw commerciele uiting komt gericht onder de aandacht van uw doelgroep!
Van de 21.600 bezoekers zijn er circa 16.000 bezoekers met de functie van directeur, (technisch) manager of engineer. Zij zijn actief
betrokken bij de bedrijfsvoering, het beleid, de productie, in- en verkoop en technische vraagstukken. Zij bezoeken meerdere keren per
maand Industryplanner om zich te orienteren welke vakbeurs / congres men wilt bezoeken.
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Aankomende Evenementen

TechniShow
Vakbeurs

Aquatech
Vakbeurs

Aquatech 2015 in Amsterdam is ’s werelds
meest toonaangevende vakbeurs voor
proces-, drink- en afvalwater industrie. De
tentoonstelling van Aquatech 2015 is een
uniek concept in Europa met een 100% focus
op water, dat meer dan 18.500 bezoekers en
850 + exposanten trekt om de twee jaar.
Een compleet product overzicht op het
gebied van proces-, drink- en afvalwater
in één locatie Aquatech 2015 Innovation
Awards: De meest innovatieve producten
die momenteel op de markt zijn worden
in de schijnwerpers gezet. Maak nieuwe
contacten en en ontmoet uw huidige relaties
tijdens de vele netwerk gelegenheden op de
Aquatech 2015. Bezoek de nieuwe paviljoens
zoals: de Storm Water Pavilion, de BlueTech
Innovatie Paviljoen en de Industriële User
Experience.

Hannover Messe 2018
Vakbeurs

Innovations for Integrated Industry From
individual components to the complete
intelligent factory, as well as topical trends
such as energy efﬁciency, lightweight
construction and additive manufacturing – at
Hannover Messe 2016 you’ll get a complete
picture of the industrial value-adding chain
under one roof. Discover a host of product
innovations and the latest technology. All
sectors of industry under one roof With the
leading trade fairs taking place in parallel,
Hannover Messe 2016 covers a wider…

TechniShow is de grootste vakbeurs op alle
terreinen van
- industriële productietechnieken
- verwerking en bewerking van metalen
- toebehoren en hulpmiddelen
Nergens anders in de Benelux presenteren
zoveel deelnemers zich aan de bezoekers.
TechniShow wordt gekenmerkt door
draaiende machines en demonstraties.
Noviteiten staan centraal! Eens in de twee
jaar komen directies, managers, inkopers,
engineers en productiemedewerkers uit de
maak- en metaalindustrie naar TechniShow
toe om (nieuwe) contacten te leggen, kennis
te delen en investeringen te doen.

2016
LABSAFETY EVENT

LabSafety 2018
Congres

Machinebouw Event
Seminar

Op het gebied van machinebouw worden
er door middel van innovatie veel kansen
geboden. Het machinebouw event is de plek
om een goed beeld van die mogelijkheden
te krijgen. Er wordt nadruk gelegd op een
goede samenwerking in de keten, waarbij
oplossingen voor de eindgebruiker voorop
staan.

Op 2 juni 2015 vond het nieuwe LabSafety
event plaats bij De Reehorst in Ede.
Tijdens dit event werd duidelijk waarom
het zo belangrijk is om veilig te werken
op het laboratorium en welke risico’s
men tegen kunt komen. De dagindeling
bestond uit een conferentieprogramma en
een expositiegedeelte, met onder andere
leveranciers van laboratoriummeubilair,
chemicaliën, installaties, labapparatuur en
-toebehoren.
Tijdens het conferentieprogramma werden
ervaringen en methodieken gedeeld met als
doel om bewustwording te creëren op de
risico’s én op welke werkwijze die risico’s
kunnen worden beperkt.

PI Process 2018
Congres

Product Innovation Process event
PI Process is the only event that covers
both sides of the innovation process in
formulation based industries – the strategy
and technology. From effective leadership
and enterprise-wide collaboration to
technological evaluation and roll-out,
the cross industry programme addresses
the biggest challenges faced by process
manufacturers when it comes to a concrete
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Hannover Messe 2018
Vakbeurs

Innovations for Integrated Industry From
individual components to the complete
intelligent factory, as well as topical trends
such as energy efﬁciency, lightweight
construction and additive manufacturing – at
Hannover Messe 2016 you’ll get a complete
picture of the industrial value-adding chain
under one roof. Discover a host of product
innovations and the latest technology. All
sectors of industry under one roof With the
leading trade fairs taking place in parallel,
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