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Geslaagde editie van de INTERMAT,
in het teken van innovatie en business
De afgelopen beurseditie van de Intermat Paris, de internationale vakbeurs voor bouw en
infrastructuur die van 23 t/m 28 april 2018 plaatsvond in Parijs, werd gekenmerkt door
een positieve dynamiek en innovaties voor een toekomstgerichte sector. Ondanks lokale
vervoersstakingen tijdens de vakbeurs, werden 173.300 vakbezoekers, waarvan 30%
internationaal, afkomstig uit 160 landen, in Parijs verwelkomd door 1.400 exposanten.
Een vitale markt en businessbooster
Na de openingsceremonie op 23 april door Bruno Cavagné, voorzitter van de FNTP (Franse
Federatie voor Openbare Werken) en industriële vertegenwoordigers uit de sector (CECE,
CISMA, SEIMAT...), vond de Intermat Paris plaats tot en met 28 april in het beurscomplex
Paris Nord Villepinte, in het teken van marktherstel en een zeer gunstig zakenklimaat.
Bouwbedrijven, fabrikanten, leveranciers van equipment en oplossingen, verhuurbedrijven
en distribiteurs uit het EMEA gebied die in Parijs aanwezig waren, onderstreepten deze
positieve trend.
“Het nieuwe programma voor businessmeetings van de afgelopen beurseditie, was zeer
succesvol met 3.000 geplande afspraken. De hernieuwde vitaliteit van de markt en het
belang om vraag en aanbod samen te brengen wordt hiermee bevestigd”, verklaart
beursmanager Isabelle Alfano.
Uitwisseling rondom innovatie en nieuwe technologieën
Aan de hand van de vier beurssegmenten (Grondverzet & sloopwerkzaamheden; Wegen,
materialen & fundering; Bouw & Betonsector; Lifting, Handling & Transport), de drie nieuwe
themagerichte beursruimtes (Start-up Village; Building Smart Village; Demolition & Recycling
Village) en tenslotte het complete programma van conferenties en workshops, ging de
aandacht van de Intermat speciaal uit naar innovaties voor de bouwsector.
Materieel automatisering, besturingsondersteuning, elektromobiliteit, robotisering,
exoskelet, BIM,… De vakbeurs richtte de schijnwerpers op de introductie van digitale
hulpmiddelen en nieuwe technologieën in alle bouwfasen, voor betere prestaties van
equipment en materialen. Voor de eerste keer werden speciale ruimtes georganiseerd waar
startups, MKB en grote bedrijven samenwerkingsverbanden konden aangaan op het gebied
van recycling, mobiliteit, connectiviteit, veiligheid, deconstructie… en hun creativiteit
inzetten voor het ontwikkelen van efficiënte en ecologische oplossingen voor bouwplaatsen.

INTERMAT DEMO: een show voor bouwmachines in actie!
Het buitenterrein van bijna 30.000 m2 was bestemd voor demonstraties van nieuw
bouwmaterieel, getest onder reële omstandigheden, en trok vele bezoekers. Dynamische
demonstraties van graaf-laadcombinaties, minigraafmachines, voorladers, sorteermachines,
zeefinstallaties, brekers, sloopmaterialen en -equipment boden spectaculaire taferelen.
Bezoekers ontdekten hier technologische en ecologische prestaties, alsmede de laatste
ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en productiviteit.
INTERMAT Rental Day: uitwisselingen voor de verhuurmarkt
In het kader van de Rental Day op 26 april, een speciale dag gewijd aan de markt voor
verhuurbedrijven, kwamen ongeveer 200 personen bijeen om de vooruitzichten op het
gebied van ontwikkelingen en actuele veranderingen te bespreken. Gérard Deprez,
voorzitter van LOXAM, opende het rondetafelgesprek ‘Het verhuurbedrijf over 10 jaar’,
gewijd aan de belangrijkste evoluties van het aankomende decennium, met verschillende
visies van Franse en internationale marktspelers.
World Of Concrete Europe: een overzicht van de laatste trends
De tweede editie van de WOCE, de vakbeurs gewijd aan de betonsector, vond tegelijkertijd
plaats met de Intermat Paris, en bracht 200 exposanten bijeen. Aan de hand van een
expositieruimte, een congres en een demonstratieruimte, ontdekten bezoekers het
innovatieve aanbod, van materialen, producten en toevoegingen tot decoratieve
betonsoorten, coatings, engineering en diensten. Een helder overzicht van de laatste trends
van de Europese markt werd geboden dankzij de acht sectoren van de ruimte ‘Bouw &
Betonsector’ en een cyclus van 15 conferenties.
Het rondetafelgesprek geleid door Thierry Huygues-Beaufond, manager van de afdeling
Infrastructuur en Bouwmethodes van de Société du Grand Paris, presenteerde projecten van
het Grand Paris Express, in aanvulling op de digitale 3D maquette, en trok volle zalen.
De volgende beurseditie van de Intermat Paris vindt plaats in 2021.
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 (vak)evenementen
De groep COMEXPOSIUM, een van grootste organisatoren van vakevenementen wereldwijd, organiseert meer dan 177 BtoC en
BtoB evenementen, in 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 30 landen wereldwijd. Comexposium telt ongeveer 800 werknemers verdeeld over 16 landen: Australië, Canada,
China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk (hoofdkantoor), India, Indonesië, Japan, Mexico, Singapore, Spanje, Zweden, Verenigde
Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
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