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• Op 21 & 22 maart 2018 bezochten 5135 professionals deze tweedaagse duobeurs in Antwerp Expo.

• Meer dan de helft van de bezoekers kwam zowel voor Maintenance als voor Pumps & Valves.

• In totaal waren er 135 Masterclassdeelnemers die met grote belangstelling alles te weten kwamen over 

industrie 4.0, hergebruik van proceswater, corrosie, onderhoudsstrategie, pomptechnieken…

• De bezoekers konden terecht bij 347 exposanten met expertise in industrieel onderhoud, asset 

management, productiebetrouwbaarheid, procesapparatuur en industriële pompen & kleppen.

• Een exposant verzamelde gemiddeld 39 touches. 55% van alle exposanten heeft zelfs meer dan 30 

concrete leads verworven dankzij het Touch & Collect smartbadgesysteem. In totaal vonden er 13712 

touches plaats op de hele beursvloer.

Deze beurs is dé hotspot van knowhow rond 
pompinstallaties en uitrusting voor 
industriële processing. De place to be voor 
elke professional in de procesindustrie!

Serena Galeone - Marketing & Communications 
Coordinator, Endress+Hauser nv (exposant)

Het is de ideale ontmoetingsplaats om op één 
dag bijzonder veel contacten te hernieuwen 
en nieuwe te leggen.

Rafael Van Raebroeckx - Sr. Group Expert 
Materials Technology & Inspection Systems, 
Borealis (bezoeker)

Dit jaar een interessante editie, vooral de 
combinatie Pumps & Valves en 
Maintenance is een voltreffer!

Stefan Drumont - Project Engineering Manager, 
INEOS Styrolution (bezoeker)

OVERZICHT
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BEZOEKERSCIJFERS

Taal Land
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BEZOEKERSPROFIELEN

Top 10 industrie

Top 10 functie

40%

4%

5%

5%

6%

6%

6%

7%

9%

12%

Andere

Water- & afvalwaterbehandeling

Engineering services

Petrochemie

Handel & distributie

Metaalverwerking

Procesindustrie

Onderwijs & opleiding

Onderhoud

Chemie

38%

4%

4%

5%

5%

6%

7%

7%

9%

15%

Andere

CEO - Managing director

Aankoper & aankoopmanager

Onderhoudsmanager

Technisch assistent

Technisch manager

Sales & marketing manager

Hoofd office manager

Onderhoudstechnicus

Ingenieur
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• Bezoekers geven Maintenance | Pumps & Valves gemiddeld een score van 7,8/10.

• Bijna 70% van de bezoekers geeft aan om zeker contact op te nemen met een exposant na de beurs, 

ofwel in het kader van een aankoop ofwel om extra informatie in te winnen. 

• 74% van de bezoekers komt in de eerste plaats naar de beurs om zich te informeren en nieuwe trends te 

ontdekken. Op de tweede plaats staat het leggen van nieuwe contacten en/of het onderhouden van 

huidige contacten, met andere woorden: netwerken.

• In totaal hebben 56 bezoekers een door BEMAS begeleide tour gevolgd bij de exposanten die 

genomineerd waren voor een award. Deze Digital Innovation Tour krijgt een gemiddelde 

score van 8,5/10.
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BEZOEKERSENQUÊTE

Op één dag ben je weer in 
beeld van de nieuwe 
tendensen en apparatuur.

Ivo Maes - Projectleider, 
AVEVE Veevoeding
(bezoeker)

Maintenance | Pumps & Valves Antwerpen 2018

81%

83%

86%

96%

97%

Overzichtelijk beurs waar 
men niet verloren loopt 
tussen een té groot 
aanbod van exposanten. 

Freddy Rogiers - Industrial
designer, Umicore (bezoeker)

Maintenance en Pump & 
Valves is like a box of 
chocolates ... een mooi 
gediversifieerd aanbod!

Marc De Locht - Preventieadviseur, 
BASF (bezoeker)

Heel interessante beurs om de beste kennis op te doen van de 
Belgische markt en van de belangrijkste spelers in deze sector.

Jean-Luc Ciocca - Purchasing Manager, Armstrong International (bezoeker)

Stop met zoeken op internet 
en ga naar de beurs!

Frank Boelens - 1CC, BASF nv
Interventiedienst (bezoeker)

zal ook de volgende editie van Maintenance wellicht of zeker bezoeken.

vond alle gewenste sectoren en exposanten terug op de beurs.

zal ook de volgende editie van Pumps & Valves wellicht of zeker bezoeken.

is tevreden tot zeer tevreden over het aantal aanwezige exposanten.

is tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit van de exposanten.

8,5
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EXPOSANTENENQUÊTE

• Exposanten geven de algemene organisatie van de Maintenance | Pumps & Valves

duobeurs een gemiddelde score van 7,4/10.

• 93% van de exposanten is tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit van de bezoekers.

• De belangrijkste doelstelling voor een deelname aan de beurs is bij bijna alle exposanten het maken 

van contacten voor verkoop na de beurs. Achteraf gezien geven ze aan het bereiken van dit doel een 

gemiddelde score van 7/10.

• 73% van de exposanten vindt dat alle bezoekersdoelgroepen voldoende vertegenwoordigd zijn.
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Veelzijdig, makkelijk 
toegankelijk en overzichtelijk!

Christel Pothuizen - Sales & 
Service Benelux, Pfeiffer Vacuum
Benelux (exposant)

Unieke beurs in de 
processingwereld!

Dirk Van Bogaert -
Verkoop Industrie, 
Deprest nv (exposant)

Een goeie boost voor uw 
klantenwerving!

Pieter Marchand - Managing 
Director, Suminvent bvba 
(exposant)

Een beursdeelname kost geld en daarvoor 
dient er uiteraard een retour te zijn naar de 
standhouder. De organisatie erachter is steeds 
moeilijk en ik heb al heel wat andere beurzen 
meegemaakt waarbij de standhouder aan zijn 
lot is overgelaten. Hier spreken we van een 
professionele omkadering waar ook aan de 
innerlijke mens wordt gedacht. Een tevreden 
score wegens knappe samenwerking en 
omkadering. 

Erik Lamal – Sales Director, I.safe Mobile GmbH 
(exposant)

Prima organisatie en een goede/nauwe 
samenwerking met het Easyfairsteam
dat openstaat voor nieuwe ideeën. 
Prima voorbereiding van ons eigen 
team: we hebben de promotiemachine 
intern en extern op volle toeren laten 
draaien. Voor ons is een beursdeelname 
veel meer dan het hebben van een stand 
op de vloer: een stand is maar één van 
de elementen in een campagne.

Kris Ameryckx - Marketing Communications 
Manager, Endress+Hauser nv (exposant)
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BEURSBELEVING

Standactiviteiten
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Nocturne & netwerking

Digital Innovation Tour & Awards

Masterclasses

Een schitterende mogelijkheid 
om de nieuwste trends te 
bekijken en te bespreken met 
mensen die er het fijne van af 
weten.

Matthias Van Dyck - Maintenance 
and Engineering Manager, NOF 
Metal Coatings (bezoeker)

Maintenance en Pumps & Valves geeft 
je de mogelijkheid om te netwerken in 
de sector en om inspiratie op te doen 
door het bekijken van nieuwe 
technologie.

Koen Teuwen - Operations Manager 
Sampling, Umicore (bezoeker)



PRINT, ONLINE & SOCIALE MEDIA

Exposanten genieten van een uitgebreide promotiecampagne rond de beurs: van de 

beurswebsites en gesegmenteerde e-mailings tot uitnodigingskaarten en publicaties in de print 

en online media. Zelfs op de sociale media zijn Maintenance en Pumps & Valves aanwezig!
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• Aquarama

• Automation Magazine

• CxO magazine

• Ecotips

• Engineeringnet Magazine

• Fluids Processing

• Fokus

• Imaintain

• Industrial Automation

• KanaalZ

• Lubri Technics

• Maintenance Benelux

• Maintenance Magazine

• Maintworld

• Maritime Holland

• Offshore Wind magazine

• Petrochem

• Pomp.nl

• Pump Technics

• Utilities

• Vakblad TIM
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NEXT EDITIONS
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Praktische info

Antwerp Expo - Hal 1 & 4
25 & 26 maart 2020 

Tegelijkertijd met Maintenance

Praktische info

Antwerp Expo - Hal 2 & 3
27 & 28 maart 2019 

Tegelijkertijd met M+R en Worksafe
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