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Geachte klant,
Deelname is gratis !
Datum & Uur
• Woensdag 8 feb. 10u-20u
• Donderdag 9 feb. 10u-22u

(nocturne & V.I.P. avond)
• Vrijdag 10 feb. 10u-17u
Locatie
Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216,
8500 Kortrijk
Doelstelling & Inhoud
De 4e editie van Belgiës grootste show
voor Factory, Process- and
Infrastructure Automation wordt “the
place to be” voor alle belangrijkste
actoren en investeerders uit de
industrie. Innoveren en automatiseren
gaan hand in hand met digital en
smart en dit in al zijn facetten: van
het component of device tot de
volledige hightech systemen en
oplossingen die aangeboden worden
op dit platform, voor alle takken van
de industrie (factory & process), de
grote infrastructuren (havens,
terminals, tolwegen, bruggen en
wegen …) en alle bedrijfsprocessen
(productie, engineering, maintenance,
SCM, logistiek en voorraden, assets).
Meer info op :
www.indumation.be

Endress+Hauser heeft het genoegen u uit te nodigen voor de beurs Indumation op
8, 9 en 10 februari 2017 in Kortrijk Xpo.
Wij heten u van harte welkom op onze stand, nummer B12, Hal 6.
Deze editie van Indumation mag u niet missen ! Voor u een uitstekende
opportuniteit om u in één trek te laten informeren over de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van Endress+Hauser meetapparatuur en –
technologieën voor proces-automatisering.
Het centrale thema van de Indumation beurs is “Industry 4.0”, een hot topic ook in
de procesindustrie.
Onze experts staan klaar om u niet alleen de indrukwekkende mogelijkheden van
de digitalisering in de procesindustrie uit te leggen, maar ook om de concrete
voordelen van reeds uitgevoerde Industry 4.0 - realisaties en -projecten te tonen.
Elke bezoeker schenken we bovendien onze gloednieuwe up-to-date expertgids
“Industry 4.0 : De beste toepassingen in de procesindustrie”.
Tevens nodigen wij u uit voor een hapje en drankje tijdens de nocturne op 9
februari, vanaf 18.00 uur.
Wilt u een gratis toegangskaart ontvangen? Meld u zich dan HIER aan of bezoek
onze website op www.be.endress.com/indumation2017.
We hopen van harte u daar te ontmoeten,
Met vriendelijke groeten,
Het Endress+Hauser BeLux Team

Op welke dag(en) is uw Endress+Hauser contactpersoon op de Indumation beurs?
Check hieronder het Endress+Hauser Indumation team.
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Gutty Laurent
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Heynen Jan
Kersloot Jacques
Puimège Johan
Pulinckx David
Quintens Ronny
Renaux Jean-Jacques
Reydams Denis
Toty Alain
Van de Vel Danny
Van den Bossche Tom
Van Lombeek Axel
Vandeputte Jelle
Vereerstraeten Nicolas
Vileijn Guido
Vyt Kristoff
Wynants Jeroen
Yasse Adrien

08.02.17

09.02.17
(+nocturne)
Van 10u tot 22u Van 13u tot 22u

10.02.17

