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INTERCLIMA+ELECHB, IDÉOBAIN, BATIMAT
3 VAKBEURZEN OVER ACTUELE BOUWVRAAGSTUKKEN
Het grootste internationale trefpunt voor de bouwsector, de Mondial du Bâtiment,
vindt dit jaar weer plaats van 6 t/m 10 november in Parijs. Iedere twee jaar
presenteren de gecombineerde vakbeurzen INTERCLIMA+ELECHB, IDÉOBAIN en
BATIMAT materialen en oplossingen voor actuele en toekomstige bouwprojecten. In
een sector met positieve vooruitzichten die tegelijkertijd gekenmerkt wordt door
ingrijpende veranderingen, streeft de Mondial du Bâtiment 2017 ernaar om
professionals te laten profiteren van de herstellende markt door de nieuwe
vraagstukken van de bouwsector te belichten en oplossingen te presenteren.

Positieve vooruitzichten voor een veranderde markt
Na een gunstig 2016 dat boven de verwachtingen uitsteeg, zet de groei van de Franse
bouwmarkt door in 2017, met prognoses tot 3,4% qua volume. Voor de bouwsector lijkt
een nieuwe positieve conjuncturele periode aangebroken te zijn, voornamelijk gedreven
door de versnelling van de nieuwbouwmarkt (+7%), zowel voor wooncomplexen als voor
dienstverlening.
De voortdurend evoluerende regelgeving voor energietransitie was aanleiding voor de
bouwindustrie om niet te wachten op een marktherstel voor de ontwikkeling van innovaties
voor de ingrijpende veranderingen in alle bouwfasen. Van digitale modellen (BIM) tot
technologische doorbraken op het gebied van materialen, is de bouw nu een veelzijdige
sector (Energy-Plus, Low Carbon huisvesting,…) aangepast aan de huidige tijd (loT,
Smart grid,…) en in toenemende mate op zoek naar duurzame oplossingen voor een
verbeterde levensstijl en woonstandaard.

3 vakbeurzen om te profiteren van het marktherstel
De aankomende beurseditie van de Mondial du Bâtiment is erop gericht om beslissers in
de bouwsector te ondersteunen en te laten profiteren van dit marktherstel. In dit kader
presenteren de vakbeurzen INTERCLIMA+ELECHB, IDÉOBAIN en BATIMAT vele
noviteiten rondom 4 hoofdthema’s die inspelen op de verwachtingen van de verschillende
bezoekersprofielen:

1. Zicht op de fundamentele veranderingen van de sector
 Een nieuwe beursindeling met 6 specifieke, onderling verbonden activiteitensectoren
op één locatie om gemakkelijk een breder aanbod van producten en oplossingen te
kunnen ontdekken.
 Specifieke informatie voor, tijdens en na de beurs om de toekomstige trends te
kunnen begrijpen. Een blog en maandelijkse e-news beschrijven voor iedere

vakbeurs de trends en ontwikkelingen van de bouwsector. 5 thema’s worden
toegelicht: Comfort & Energie in de dienstensector; Badkamers &
Woonvoorzieningen; Duurzaam bouwen en renoveren; Bouwen in de toekomst;
Focus op Architectuur.

2. Oplossingen voor nieuwe gewoontes en verwachtingen van bewoners
 In de ‘Hubs des Solutions’, gelegen aan de ingang van de beurshallen, presenteren
specialisten oplossingen voor ontwerpers, bouwondernemingen, exploitanten en
gebruikers.
 De Keynote conferenties, georganiseerd in brede thematische sessies, informeren
bezoekers over actuele onderwerpen voor de bouwindustrie. Interessante ervaringen
van opdrachtgevers en aannemers worden hier gedeeld.

3. Toepassing van innovaties en technologieën
 In de beursruimtes voor ‘Live’ innovaties worden producten gepresenteerd die
tijdens de Innovatiewedstrijd op 18 september 2017 worden onthuld als prijswinnaar.
 Rondleidingen geven bezoekers toelichting over concrete thema’s dankzij een
selectie oplossingen van merken gepresenteerd door hun technici.
 Bezoekroutes worden georganiseerd om de essentie van specifieke thema’s te
ontdekken.

4. Business in Frankrijk en daarbuiten
 Dankzij de speciale aandacht die deze editie uitgaat naar Francofone landen, is het
mogelijk om beslissers uit meer dan 84 landen en overheden te ontmoeten (zakelijke
ontmoetingen met projecteigenaren uit Franssprekende landen, conferentiecyclus,…)
 De International Business Club is het trefpunt voor ontmoetingen en zaken
bestemd voor alle professionals die hun export willen ontwikkelen.
Guillaume LOIZEAUD, Directeur van de Mondial du Bâtiment, licht toe: "In 2017 presenteren
de vakbeurzen INTERCLIMA+ELECHB, IDÉOBAIN en BATIMAT opnieuw het meest
complete wereldwijde aanbod voor oplossingen, innovaties, demonstraties, conferenties
voor de bouwindustrie. Ze vormen een uniek trefpunt waar alle professionals in een
informele setting bijeenkomen voor het ontdekken van oplossingen voor de nieuwe
vraagstukken van de bouwsector. Ik spreek bij voorbaat mijn dank uit naar alle bezoekers
die naar Parijs komen om het herstel van de bouwsector te vieren."
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Over REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Met aanwezigheid in 20 verschillende sectoren en 52 toonaangevende evenementen, waaronder
Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Résa, Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*,
Fiac, Paris Photo, Nautic… en 51 websites, levert Reed Expositions haar klanten contacten,
content en netwerken voor zakelijke ontwikkeling. Ruim 24.400 bedrijven en 1,58 miljoen Franse
en internationale inkopers zijn klanten van onze evenementen.
Reed Expositions maakt onderdeel uit van de Reed Exhibitions Group, ‘s werelds toonaangevende
evenementenorganisator en marktleider van de Franse markt met meer dan 60 evenementen en 2
dochterorganisaties: Reed Expositions France en Reed Midem.
*georganiseerd door SAFI, dochtermaatschappij van Reed Expositions en Ateliers d’Art de France
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Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging de Franse vakbeurzen. Voor meer
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