
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht,  juli 2017 

 

INTERMAT INNOVATION AWARDS 2018: 

AANDACHT VOOR INNOVATIE IN EEN GROEIENDE SECTOR 
 

Voor 80% van de bezoekers van de INTERMAT1 is het ontdekken van innovaties de grootste 

beweegreden voor het beursbezoek. Innovatie vormt een belangrijke impuls voor de sector bouw en 

infrastructuur.  De INTERMAT Paris 2018 presenteert innoverende oplossingen voor de industrie en 

verwelkomt alle internationale marktspelers uit de sector bouw en infrastructuur die deelnemen aan de 

INTERMAT Innovation Awards. Het evenement wordt voorgezeten door de FNTP² en belicht alle laatste 

equipment, technieken, diensten en producten voor deze sector.  

 

Tijdens de aankomende editie in 2018 kent de unieke jury, bestaande uit specialisten afkomstig uit 

Europese bouwbedrijven, prijzen toe in 4 categorieën in lijn met de nieuwe sectorindeling van de vakbeurs, 

aangevuld door 4 speciale prijzen.  Exposanten kunnen zich hiervoor aanmelden tot 2 oktober 2017.  

 

 “Wederom onderstreept de Intermat het belang van onderzoek en ontwikkeling en ondersteunt innovaties 

die bijdragen aan het succes van de industrie voor bouw en infrastructuur. In 2018 gaat de aandacht uit 

naar actuele nieuwe technologieën die oplossingen bieden voor vraagstukken op het gebied van 

gebiedsontwikkeling”, vertelt Isabelle Alfano, beursmanager van de INTERMAT. 

 

Dankzij hun innovaties verbeteren deelnemende bedrijven de prestaties van hun equipment en de 

gebruiksveiligheid ervan, voor optimale productiviteit en tegelijkertijd met het oog op milieubehoud. 

Bedrijven kunnen aan de Innovation Awards deelnemen in verschillende categorieën in lijn met de 4 

beurssegmenten:  Grondverzet & Sloopwerkzaamheden; Wegen, Materialen & Fundering; Bouw & 

Betonsector; Lifting, Handling & Transport. Om geselecteerd te worden moeten ze aan 5 specifieke 

criteria voldoen:  

• Kostenbesparing: afname van de investerings- en onderhoudskosten, vereenvoudiging van het 
onderhoud, verbetering van het productiesysteem en meerwaarde van de producten of technieken   

• Functionering: kwaliteit van het werk, hogere productiviteit, onderhoudsgemak en energie-efficiëntie  
• Gebruik: gebruiksgemak, ergonomie, comfort, veiligheid en verbetering van de 

arbeidsomstandigheden en risicobeleid  
• Milieubehoud: behoud van klimaat en biodiversiteit, bevordering van de circulaire economie 

 
 

                                                           
1 Bezoekersenquête, INTERMAT 2015 
2 French National Public Works Federation 



 

 

Een nieuwe en unieke jury en 12 exclusieve prijzen  
Een jury van Europese deskundigen, afkomstig uit de sectoren Research en Bouwindustrie, is aangesteld 

om de inschrijvingen te bestuderen. In samenwerking met de FNTP en onder voorzitterschap van Bruno 

Cavagne, kennen deze specialisten de volgende prijzen toe : ‘Equipment & Materieel’ & ‘Onderdelen & 

Accessoires’ voor de 4 beurssegmenten van de Intermat en 4 speciale prijzen voor: ‘Digitale Transitie’, 

‘Energietransitie’, ‘World of Concrete Europe’ en een prijs voor ‘Start-Ups’. 

De resultaten worden officieel bekendgemaakt tijdens de Pré-Intermat, 3 maanden voorafgaand aan de 

vakbeurs. De prijsuitreiking vindt plaats op 18 januari 2018 in aanwezigheid van alle marktspelers die zich 

bezighouden met innovaties voor bouw en infrastructuur.  

 
 
Juryleden per 6 juni 2017: 
 

- Bruno Cavagné, Chairman of FNTP France 
- Pascal Beeckmans, Purchasing Director – BESIX Belgium 
- Pierre Boels, Chairman of ERA3. CEO – BOELS RENTAL Netherlands 
- Ramon Gil Mataix, Purchasing Director – OBRASCON HUARTE LAIN Spain 
- Bernard Héritier, Publishing Director – RGRA France 
- Thierry Lahuppe, Equipment Director – LOXAM France 
- Pascal Lemoine, Technical and Research Director – FNTP France 
- Thomas Le Diouron, Founder – IMPULSE PARTNERS France 
- Didier Thévenard, Equipment Director – EUROVIA France 
- Kjetil Tonning, Vice-President of FIEC⁴. Regional Director, Construction – VEIDEKKE ENTREPENOR. 

Board member – The Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) and The Nordic Road 
Association (NVF) - Norway 

 
 

Inschrijvingen voor de Intermat Innovation Awards:  
https://paris-en.intermatconstruction.com/Intermat-Innovation-Awards/Registration  
 

 
 

________________________ 
3 European Rental Association  
4 European Construction Industry Federation 

 

https://paris-en.intermatconstruction.com/Intermat-Innovation-Awards/Registration


 

 

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 is werkzaam 
in ruim 30 economische groeigebieden, zoals: Algerije, Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, de Filipijnen Frankrijk, Indonesië, 
Italië, Japan, Korea, Monaco, Nederland, Nieuw Zeeland, Qatar, Rusland, Singapore, Spanje, Thailand, Turkije, UAE, de U.S.A., Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Arabische Emiraten. 
 

Voor meer beursinformatie: paris.intermatconstruction.com 
 

 
 

Vertegenwoordiging in Nederland 
In Nederland wordt de Intermat 2018 vertegenwoordigd door Promosalons Nederland (tel 020-4620020, e-mail 
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. 

 

 
Noot voor de redactie 

 
Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland,Tolstraat 124, 1074 VJ Amsterdam, tel. 020-4620020,  

e-mail: info@promosalons.nl Contactpersonen: Coen Rosdorff en Marjolein Rienderhoff (pers en bezoekers), Cynthia Kuijper, Alex Venderbos en Jean Butler 
(exposanten). De site (www.intermatconstruction.com) heeft een aparte persrubriek voor het downloaden van de laatste persberichten, foto’s en logo’s.  
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