
 

 

 

 

Persbericht 
Parijs, 24 juni 2019. 

 

 

MONDIAL DU BÂTIMENT 2019 
FOCUS OP DE TOEKOMST & ONTWIKKELINGEN 

 
De Mondial du Bâtiment, het grootste internationale vakevenement voor de architectuur-, 
bouw- en constructiesector, brengt van 4 t/m 8 november de vakbeurzen INTERCLIMA, 
IDÉOBAIN en BATIMAT bijeen in het expositiecomplex Paris-Nord Villepinte. De Mondial du 
Bâtiment is hét trefpunt voor alle spelers in deze branche en wil een 360° overzicht geven van 
de ontwikkelingen in de sector en deze gezamelijk het hoofd bieden. 
 
Een unieke omgeving om innovaties te ontdekken 
Op nog geen 5 maanden te gaan voor de opening, registreert de Mondial du Bâtiment een zeer 
positieve dynamiek met, voor elk van de vakbeurzen, een sterke aanwezigheid van diverse 
deelnemers en marktleiders uit de branche. 
De Mondial presenteert daarmee opnieuw 's werelds belangrijkste totaalaanbod aan 
oplossingen en innovaties voor de bouw en renovatie van alle typen gebouwen. Deze unieke 
plek biedt bezoekers de mogelijkheid om het aanbod van de exposanten optimaal te 
ontdekken. 

Hiervoor zal de Mondial du Bâtiment voortbouwen op de fundamenten die het in 2017 
succesvol maakten, namelijk het optimaliseren van de synergiën tussen 6 specifieke en 
onderling verbonden bedrijfssectoren, aangevuld met twee nieuwe sectoren: Construction 
Tech® en Off-Site.   
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 In de hallen 1 en 2 zal de INTERCLIMA alle HVAC-ingenieursmarkten voor energie-efficiëntie 
en comfort in residentiële, individuele en collectieve, tertiaire en industriële gebouwen 
vertegenwoordigen. Deze zal door middel van een toegangspassage rechtstreeks verbonden 
zijn met de IDEOBAIN èn met alle disciplines van de BATIMAT. 

 Het door de IDEOBAIN voorgestelde badkameruniversum in hal 3 zal rechtstreeks 
verbonden worden met de interieursector van de BATIMAT. Deze koppeling beantwoordt 
aan de wensen van architecten om gemakkelijk al het aanbod op het gebied van leefruimtes, 
inclusief sanitaire voorzieningen, te kunnen bezoeken. 

 De BATIMAT wordt verspreid over 4 hallen. Hal 4, zal de sector Interieur en Exterieur in het 
hart van de beurs plaatsen. In hal 5A komen de sectoren werkplaatsmachines en 
schrijnwerkerij/sluitingen samen. In hal 5B zullen de sectoren tooling, bouwuitrusting en 
voor het eerst ook de bedrijfsvoertuigen worden gevestigd, die beide zullen profiteren van 
een aangepaste buitenoppervlakte voor demonstraties. De nieuwe beurssector 
Construction Tech® , gevestigd in de hallen 5A en 6, biedt oplossingen voor de digitalisering 
van gebouwen én de grootste ontmoetingsplaats voor start-ups gespecialiseerd in dit 
domein. In hal 6 komen alle oplossingen voor de structuur en de behuizing van bouwwerken 
samen. Daarnaast zullen alle beroepsorganisaties die de sector besturen, worden 
verwelkomd. Voor het eerst in Frankrijk creëert de BATIMAT een sector die volledig gewijd 
is aan Off-Site, dat nu al het middelpunt van hal 6 is. 

 

Een uitgelezen plek om trends te ontcijferen 
Daarnaast zal de Mondial du Bâtiment, in overeenstemming met de veranderingen in de sector 
en de sterke mobilisatie van vakbonden en beroepsorganisaties, een unieke gelegenheid zijn 
om waardevolle informatiebronnen te ontdekken en om nieuwe uitdagingen te ontcijferen.  
Hiertoe zal de Mondial du Bâtiment een omvangrijk programma van evenementen en highlights 
aanbieden dat nog nooit eerder in Europa is vertoond.  Deze zijn, naast het aanbod van de 
exposanten en in aanvulling op de bestaande evenementen, de must-see op elk van de 3 
beurzen: 
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Voor de INTERCLIMA : 
 Een totaalaanbod van duurzame energiebronnen  
 Oplossingen voor de toekomst met een speciale "Innovation & Performance" 

beursruimte 
 Een beursprogramma op maat voor projecteigenaren 
 Op weg naar de volgende uitdaging: binnenluchtkwaliteit 
 een unieke kans en ontmoetingsplek voor het vinden van een baan 

 
Voor de IDEOBAIN 

 Een uitgelezen plek voor inspiratie en creatie 
 Geïntegreerde visie op oplossingen van grote trends in de speciale beursruimte 

"Projects & Solutions" 
 Een goede gelegenheid om informatie in te winnen en te leren 

 
Voor de BATIMAT 

 Opgaan in de stad van de toekomst 
 De verwachtingen van hedendaagse bewoners begrijpen 
 Ontdek flexibele en verplaatsbare woningen 
 Ontwikkeling van de toekomst van de bouwsector 
 Hout, het materiaal voor alle uitdagingen 
 Concrete oplossingen voor renovatie en ontkoling van beton 
 De tertiaire, intelligente en energieproducerende sector 
 Ontdek de industriële revolutie in de bouwsector: MMC 
 Beleef de bouwplaats van de toekomst 

 
Totale mobilisatie om professionals aan te trekken en te verwelkomen 
In 2019 stelt de Mondial du Bâtiment alles in het werk om het beurservaring en bezoek zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. 

 Op de INTERCLIMA : 4.000 specialisten op het gebied van verwarming en 
airconditioning komen naar de beurs dankzij de hulp van de industrie en de inzet van 3 
TGV's die vanuit Bordeaux, Lyon en Marseille worden gecharterd. Dit pendelsysteem zal 
worden aangevuld met de mogelijkheid om dankzij de hulp van 15 distributeurs 50 
bussen uit verschillende regio's te laten rijden. 

 Op de IDEOBAIN: 750 loodgieters kunnen gebruik maken van een 15-tal streekbussen. 
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 Op de BATIMAT zullen 2.500 bezoekers een 50-tal bussen gebruiken voor het bezoeken 
van de beurs. Ook zijn er groepsreizen met de TGV gepland vanuit 10 grote steden. Een 
extra dienstregeling voorziet in de dagelijkse verstrekking van 500 gratis pendeldiensten 
die de bezoekers gedurende de hele duur van de beurs van en naar de luchthaven van 
Roissy CDG 2 TGV en de belangrijkste Parijse stations zullen vervoeren. 

Nieuwe bezoekmogelijkheden 
Voor een efficiënter en aangenamer beursbezoek, zijn de organisatoren druk bezig met het 
uitbreiden van de beschikbare tools voor deze editie: 
- Voor het eerst dit jaar, zijn er mini-bezoekersgidsen voor elk type bezoeker 
(aannemer/bedrijf, aanbestedende dienst/hoofdaannemer, ontwerpbureau, etc.). 
- bezoekroutes om zelfstandig af te leggen, per interessegebied. 
- Rondleidingen. 
- Vernieuwde formats voor pitchsessies om alle kandidaten van de Innovation Awards te 
ontdekken, per interessegebied. 
- Zoekmachines met een overzicht van de activiteiten om het bezoek te organiseren met de 
agenda's van de activiteiten van dag tot dag. 
 
Guillaume Loizeaud, directeur van de Mondial du Bâtiment legt uit: "De Mondial du Bâtiment 
van 2019, die in november aanstaande wordt gehouden, is het hoogtepunt van een initiatief 
dat twee jaar geleden werd gelanceerd: een continue partner te zijn van de marktspelers door 
middel van nieuwe en specifieke tools zoals de webradio van de bouwsector, Batiradio; Regard 
sur l'Architecture; co-constructie met meer dan 20 professionele organisaties, om professionals 
te helpen bij het definiëren van de toekomst van gebouwen en de stad, in het bijzonder met 
de Construction Tech® -sector, maar ook om inzicht te krijgen in de toekomstige realisaties, 
zoals Off-site, AI en Carbon. De editie van 2019 staat in het teken van de mobilisering van de 
sector, die vele hoogtepunten gemeenschappelijk heeft geconstrueerd met het oog op een 
betere aansluiting bij de verwachtingen van de verschillende bezoekers van de 3 beurzen. 
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UW PERSCONTACTEN 
 

Off & on-line persdienst 
CLC-communicatie - Tel: 01 42 93 04 04 04 04 01 42 93 04 04 
Gilles Senneville/g.senneville@clccom.com - Jérôme 
Saczewski/j.saczewski@clccom.com - Jérôme Saczewski/j.saczewski@clccom.com 
Mondial du Bâtiment en BATIMAT: Christelle Grelou/c.grelou@clccom.com 
Anne-Claire: Anne-Claire Berthomieu/ac.berthomieu@clccom.com 
IDEOBAIN : Christelle Maupetit/c.maupetit@clccom.com 
 
Persdienst Radio & TV  
Buro Rumeur Publique - Tel: 01 55 74 52 00 / broadcast@rumeurpublique.fr 
Hélène Laroche / 01 55 74 52 52 15 - 06 03 10 45 99 
Isabelle Rohmer / 01 55 74 52 52 41 - 06 21 21 47 19 35 
 
Manager Pers Communicatie 
Reed Expositions - Tel.: 01 47 56 56 50 13 
Frédérique Sauer/frederique.sauer@reedexpo.fr 
 

 
 
Over REED EXPOSITIONS FRANKRIJK - www.reedexpo.fr 
Aanwezig in 18 sectoren, met 45 toonaangevende beurzen, waaronder Batimat, EquipHotel, IFTM-Top 
Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo... en 44 websites, biedt Reed 
Expositions haar klanten contacten, inhoud en netwerken om hun ontwikkeling te versnellen. Meer 
dan 20.400 bedrijven en 1,15 miljoen Franse en buitenlandse kopers zijn klanten van de 
evenementen. 
Reed Expositions maakt deel uit van de Reed Exhibitions groep, 's werelds grootste organisator van 
tentoonstellingen en marktleider op de Franse markt met meer dan 60 evenementen en 2 
dochterondernemingen, Reed Expositions France en Reed Midem. 
*georganiseerd door SAFI, een dochteronderneming van Reed Expositions en Ateliers d'Art de 
France...  
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Noot voor de redactie 
 

Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging de Franse vakbeurzen. 
Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Tolstraat 127, 1074 VJ, 

Amsterdam, tel: 020-4620020, info@promosalons.nl, www.promosalons.nl. Contactpersonen: Coen Rosdorff en 
Martha Elsdijk.  

 
De site  www.batimat.com, www.interclima.com en www.ideobain.com hebben een aparte persrubriek voor het 

downloaden van de laatste persberichten, nieuwsbrieven en beeldmateriaal. 

 

 


