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World of Concrete Europe tijdens INTERMAT Paris 2018:
alle oplossingen voor de betonindustrie
Het toonaangevende evenement voor de Europese betonindustrie, de World of Concrete Europe (WOC
Europe), gestart in 2015 in samenwerking met INFORMA EXHIBITIONS, krijgt volgend jaar een tweede
editie van 23 t/m 28 april als onderdeel van de INTERMAT Paris, bestaande uit een vakbeurs, een
conferentieprogramma en een demonstratieterrein. Onder de vlag ‘Connecting the Concrete Sector’
brengt dit evenement alle Europese marktspelers bijeen en presenteert oplossingen en onderhoudt de
banden van de sector met de deelnemende partijen. Met een omzetcijfer van 12 miljard euro 1
(maart 2015) in Frankrijk en ongeveer 65.000 directe banen, draagt de betonsector (FIB, SFIC,
SNPBE, SYNAD, UNICEM, UNPG) 2 actief bij aan de dynamiek en de ontwikkeling van gebieden.
“Beton is één van de meest gebruikte materialen ter wereld voor toepassing in de bouw, renovatie,
openbare werken en decoratie…. Dankzij een gevarieerd aanbod zowel qua samenstelling als qua
vormgeving, speelt de WOC Europe in op de behoeften van de Europese betonmarkt en presenteert een
alomvattend overzicht van de complete sector met de laatste trends op het gebied van
betontechnologie. De World of Concrete Europe wordt voor de tweede maal gehost door de vakbeurs
INTERMAT die hiermee haar doel onderstreept om betonproductie en -equipment in perspectief te
brengen”, verklaart Isabelle Alfano, Beursmanager van de INTERMAT en WOC Europe.

Een compleet overzicht van de laatste ontwikkelingen van de Europese betonmarkt
Tijdens de WOC Europe, het unieke Europese evenement gewijd aan beton, bestemd voor professionals werkzaam
in de bouw en infrastructuur, brengt alle marktleiders uit de sector bijeen en presenteert aan bezoekers een
compleet aanbod en een deskundig inzicht van de laatste technologische, digitale, esthetische en milieugerelateerde
ontwikkelingen op het gebied van producten, technologieën, toepassingen of equipment.
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Source : Concrete Sector
French Concrete Federation (FIB)
French Cement Industry Association (SFIC)
National Union of quarrying and construction materials industries (UNICEM)
National ready mix concrete association (SNBPE)
National Union of aggregate producers (UNPG).
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Alle belangrijke marktspelers van de Europese betonindustrie zijn aanwezig op het trefpunt in Parijs om gezamenlijk
een uniek platform te creëren, uit te wisselen met alle belanghebbenden van de sector, hun zakelijke activiteit en
vitaliteit te tonen, voor het ondersteunen van een aantrekkelijke en snel veranderende sector en een voorloper zijn
op het gebied van een universeel, innovatief, veelzijdig en veelvormig materiaal.
Bedrijven als QUADRA, PUTZMEISTER, SKAKO, FRUMECAR, MAPEI, CHRYSO, CIFA, SCHWING STETTER,
MECBO, TEKA France, Trimble Solutions, e n Wacker Neuson staan reeds ingeschreven voor de aanstaande
editie van de WOC Europe.
De combinatie van een expositieruimte, een congres en een demonstratieterrein stelt bezoekers in staat om een
compleet aanbod voor de betonindustrie te ontdekken, van het vroegste stadium (materialen, producten,
hulpstoffen) tot het eind van de cyclus (decoratief beton, coatings, plamuur, engineering en diensten).
“De betonindustrie maakt zich sterk om te voldoen aan nieuwe uitdagingen met betrekking tot energie en digitale
transitie en het veroveren van steden en gebieden: lokale industrie, betrokkenheid in het kader van circulaire
economie en het BIM proces, slim en voortdurend ontwikkelend materiaal, voordelen voor functionaliteit, etc. 2018
belooft opnieuw een jaar van groei te worden. Meer dan ooit hebben onze ondernemingen daarom inzicht nodig om
hun capaciteit te kunnen ontplooien en te kunnen inspelen op vraagstukken op het gebied van optimale veiligheid,
management en efficiëntie op de werkplaats maar eveneens voor informatie over de laatste ontwikkelingen voor
equipment of toepassingen voor succesvolle projecten voor de lange termijn”, volgens Philippe Gruat, Voorzitter van
de Franse Federatie voor de Betonindustrie (FIB).

Conferenties: specialisten bijeen rondom ‘de bijdrage van beton aan nieuwe
collectieve uitdagingen’
In antwoord op de actuele uitdagingen van de betonind ustrie, zoals innovatie, circulaire economie,
duurzaamheid,… hebben specialisten een programma samengesteld bestaande uit educatieve
conferenties en workshops over belangrijke actuele thema’s. Dit congres bevordert dialoog en
uitwisseling van informatie tussen professionals uit de sector.

Bestuursleden van de WOCE:
Anouk THEBAULT, Director of Professional Relations, CERIB
Estelle REVEILLARD, Head of Communications and Public Relations, CIMBETON
Frédéric GLUZIKI, Editor in chief, Béton[S] le Magazine
Julien BEIDELER, Secretary General, UMGO
Vincent SIMON, Deputy Secretary General, UMGO
Christophe JEAUNEAU, Chief Executive, MAPEI

‘Concrete Demos’ voor non-stop demonstraties
De ruimte ‘Concrete Demos’ verwelkomt non-stop demonstraties gewijd aan de toepassing van
betonproducten, voornamelijk decoratief, gepolijst, gebouchardeerd en bedrukt. Ook worden hier
toepassingen en demonstraties van gereedschap en materieel voor betonindustrie specialisten belicht.
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Organisatie van de Intermat:
S.E. INTERMAT bestaat uit verschillende vakorganisaties voor bouwprofessionals en importeurs:
 CISMA, Vereniging voor bouwequipment, infrastructuur, staalindustrie en material handling
 SEIMAT, Vereniging van internationale bedrijven gespecialiseerd in materieel voor openbare werken,
delfstoffenwinning, bouw en hijswerk
 Comexposium, Europese leider in de organisatie van evenementen
De groep COMEXPOSIUM, een van grootste organisatoren van vakevenementen wereldwijd, organiseert meer dan 170 BtoC en
BtoB evenementen, in 11 verschillende activiteitensectoren variërend van voedingsmiddelen, landbouw, mode, interne
staatsveiligheid, bouw, high-tech of optiek tot transport. Comexposium verwelkomt jaarlijks 45.000 exposanten en ruim 3
miljoen vakbezoekers in 26 landen wereldwijd. Comexposium ontwikkeld zich wereldwijd met aanwezigheid in meer dan 30
landen: Algerije, Argentinië, België, Brazilië, Canada,
China, Duitsland,
de Filipijnen, India, Indonesië, Italië, Japan, Korea,
l’industrie
du
Monaco, Nederland, Nieuw Zeeland, Qatar, Rusland, Singapore, Spanje, Thailand, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten,
béton
Verenigd Koninkrijk en de U.S.A.

Voor meer beursinformatie: paris.intermatconstruction.com
Vertegenwoordiging in Nederland
In Nederland wordt de Intermat en WOC 2018 vertegenwoordigd door Promosalons Nederland (tel 020-4620020, email info@promosalons.nl, internet: www.promosalons.nl). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun
vragen met betrekking tot deelname en bezoek aan de beurs. Promosalons Nederland beschikt over
inschrijfdossiers, uitnodigingen, marktinformatie. Contactpersonen voor deelname: Cynthia Kuijper, Alex Venderbos
en Jean Butler, 020-4620025, e-mail: c.kuijper@promosalons.nl.
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