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KENNIS & ADVIES
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STOOMINSTALLATIES
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Vakbeurs en kennisplatform
voor koplopers in de industriële 
energievoorziening 



Industrial Heat & Power
Direct aan de slag met connecties, tools en kennis

www.industrialheatandpower.nl

Het aandeel van de industrie in de totale landelijke CO2-uitstoot is ruim 40%. 

Zo’n driekwart daarvan komt van de zware industrie. In 2030 moet Nederland haar

totale uitstoot van broeikasgassen met minstens 49% hebben gereduceerd.  

Die opgave creëert kansen: “De betrokken technologie is een economische groeimotor 

die ons een koppositie kan opleveren als pionier en exporteur”, aldus Ineke Dezentjé 

Hamming-Bluemink, voorzitter van de FME. 

Bovendien is, aldus minister van EZ en Klimaat Eric Wiebes, “in de industrie sprake van een 

groot technisch reductiepotentieel, dat tegen relatief lage kosten kan worden benut.”  

Er is dus veel dat reeds gedaan kan worden zónder torenhoge kosten.

Reden genoeg voor 54events om in 2018 ‘Energie & Industrie’  te promoveren van prominent 

beurssegment op Vakbeurs Energie tot de stand-alone beurs Industrial Heat & Power; 

een initiatief dat wegens succes dit jaar navolging vindt.
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Vakbeurs en kennisplatform 
Voor koplopers in de industriële energievoorziening

Industrial Heat & Power is de vakbeurs voor professionals in de industriële energie-

voorziening die de connecties, tools en knowhow zoeken waarmee zij direct aan de

slag kunnen: een zakelijk trefpunt voor praktische informatie en verbinding.

Waar ‘energie en industrie’ voorheen dus een segment was binnen de gelijktijdige Vakbeurs 

Energie, werd deze 3-daagse zakelijke bijeenkomst in 2018 voor het eerst op zichzelf staand 

georganiseerd, onder de vlag van Industrial Heat & Power. 

De separate beurs vindt wel plaats gelijktijdig met Vakbeurs Energie,  de grootste B2B 

energiebeurs van de Benelux. De bijna 12.000 zakelijke bezoekers van Vakbeurs Energie 

hebben gratis toegang tot de beursvloer van Industrial Heat & Power.

3

“Goed dat de industrie apart wordt neergezet. En fijn om bij 
organisatie en exposanten de ambitie te proeven het tot een 
volwaardige beurs te ontwikkelen.”

René de Schutter
Business development manager bij Tebodin / voorzitter FedEC Industrie

“Nu het een separate beurs is, merken we dat de industriële 
professional ons heeft gevonden. De beurs faciliteert één plek 
voor antwoord op al zijn vragen.”

Natasja Leijser
Operational manager bij Eco Steam and Heating Solutions



4

Feiten en cijfers
Over de vakbeurs en haar bezoekers

In 2018 kwamen zo’n 1.200 professionals naar Den Bosch: directeuren, consultants, 

controllers, automatiseerders, constructeurs, engineers, inkopers en managers – op 

zoek naar kennis en praktische oplossingen. 

Zij zijn goed geïnformeerd, vaak beslissingsbevoegd en werken veelal voor middelgrote tot 

grote industriële bedrijven. Regelmatig hebben zij bovendien een concrete investeringsintentie. 

Meer feiten en cijfers over de aanwezigen in 2018:

  50% van de aanwezigen maakte vervolgafspraken

  83% van hen bezocht een of meer lezingen

  67% van hen vond het exposantenaanbod ‘goed’ tot ‘uitstekend’

  De gemiddelde verblijfsduur per bezoeker was 3 uur en 35 minuten

Interesse Top 10
Warmte-krachtkoppeling (WKK)  49,84%

Energiebesparing in bedrijfshallen  48,90%

Stoominstallaties   45,11%

Energiemanagement en -monitoring  39,12%

Warmte- en koudeopslag (WKO)  38,17%

Isolatie    28,71% 

Proceskoeling   28,39% 

Perslucht, pompen en appendages  23,66% 

Subsidies en financiering  23,66% 

Energielabels, certificering en advies  18,93%
Herkomst sector Top 5
Machine- en apparatenindustrie  14,59%

Verwarmings- en luchtbehandelingsindustrie 9,42%

Metaalproductenindustrie  7,60%

Voedingsmiddelenindustrie   7,29%

Chemische – en farmaceutische industrie 6,38%

Functie Top 5
Consultant    22,84%

Manager    22,26%

Directeur    21,36%

Engineer    13,95%

Inkoper     2,37%

Bedrijfsgrootte Top 3
11 – 50 werknemers   23,74%

501 en meer   16,62%

101 – 300    16,32%

Rol in de keten Top 3
Producent of ontwikkelaar  24,33%

Adviseur    22.26%

Zakelijk eindgebruiker   20,77%

Eindbeslisser

Medebeslisser

Adviseur

Niet bij betrokken

Beslissingsbevoegdheid

19,88 %

30,86 %34,12 %

15,13 %
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Waarom exposeren?
Redenen genoeg om mee te doen

Uitgebreide mediacampagne
In print, online en met inzet van alle middelen

Vrijwel altijd zijn onze exposanten zeer tevreden met wat beursdeelname hen brengt: 

meer naamsbekendheid, nieuwe contacten, veel bruikbare informatie vanuit de markt en 

leads. Er zijn dan ook genoeg redenen om mee te doen:

  Een hoogwaardig zakelijk publiek willen bereiken

  Uw naamsbekendheid willen vergroten

  Maximale exposure willen voor uw oplossingen 

  Kennis willen delen met andere professionals

  Willen weten wat er precies speelt in de markt

  Nieuwe en bestaande relaties willen ontmoeten

Industrial Heat & Power wordt ondersteund door een 

uitgebreide mediacampagne vanuit 54events; zowel in 

print als online en met inzet van onder meer social media, 

e-mail marketing en uitgebreide coverage in de vakbladen:

  Marketing en PR in samenwerking met onze partners

  Nieuwsbriefbereik van bijna 100.000 potentiële bezoekers

  Ruime inzet van online -, print - en de zakelijke social media

  Beursuitgaven in samenwerking met onze mediapartners

  Foto-, video- en tekstregistratie voor, tijdens en na de beurs
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Een stevig kennisprogramma
Bijgewoond door 83% van de beursbezoekers

De beurs wordt ondersteund door een stevig kennisprogramma. In samenwerking met 

stakeholders en experts uit de Nederlandse industrie worden tal van seminars, symposia 

en workshops georganiseerd over actuele kwesties.

De sessies worden geprogrammeerd op het hoofdpodium en een thematheater. Aan de orde 

komen thema’s als efficiency, transitie en reductie, elektrificatie, heat grids, biomassa en CO2 

afvang, toepassing en opslag (CCUS). 

Themapleinen
voor stoom en technische Isolatie

Gelijktijdig met Industrial Heat & Power:

Op Industrial Heat & Power 2019 zijn 2 themapleinen te vinden. Ten eerste is er het ver-

trouwde Stoomplein voor leveranciers van stoomgerelateerde producten en/of diensten. 

Centraal op dit plein ligt een prachtig terras met horeca. 

Ten tweede is er – voor het eerst en in het kader van de internationale isolatieberoepenwedstrijd 

die in samenwerking met de VIB en haar leden op de editie van 2020 plaats gaat vinden – een 

plein voor ondernemers in technische isolatie. 

www.vakbeursenergie.nl www.ecomobiel.nl

Belangstelling voor 
een plek op een van 

de themapleinen? 
U weet ons te vinden!

www.prefabbeurs.nl
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All-in beursdeelname vanaf € 3.075,-

Een all-in stand is inclusief stroom, blikvanger, logo-

paneel, verlichting, meubilair, toegang tot lounge 

en netwerkborrel, diverse communicatietools, wifi, 

parkeerkaarten, gebruik van de lead retrieval app en 

mediacampagne exposure.

Een all-in stand is uitstekend personaliseerbaar:

  Full colour bedrukking van achter- en zijwanden 

  Branding van balie en looproutes 

  Tapijtbetegeling in kleurstelling op maat 

Aanvullende opties

  Eigen standbouw – vanaf 20 m²

  Sponsoring – van de netwerkborrel bv.

  Een promopoint met uw product of project

  Banneren of flyeren in de centrale entree

Claim uw expertise
Met een dagelijkse sessie in een beurstheater

Voor € 1.495,- geeft u in een van de beurstheaters dagelijks een presentatie of workshop 

van 30 minuten. Na afloop ontvangt u de contactgegevens van de aanwezigen. 

Uw sessie wordt integraal onderdeel van het kennisprogramma: inschrijving verloopt 

automatisch. Behapbaar dus, maar wel met veel impact – contact ons voor meer informatie!

Full Colour achterwand vanaf 
€ 100,- per strekkende meter

Industrial Heat & Power onderscheidt een zestal specifieke aandachtgebieden: 

WKK & ELEKTRA-INSTALLATIES                  KOEL- EN VRIESTECHNIEK                   KENNIS & ADVIES

AANDRIJFTECHNIEK & PERSLUCHT                  STOOMINSTALLATIES                   GEBOUW & PROCESTECHNIEK



Standruimte en sponsormogelijkheden

Rein Bosma, Senior Sales & Accountmanager

Tel: +31(0)6 38 14 52 24

rein@54events.nl

PR, marketing en communicatie

Diederik Jansen, Marketing & Communicatie Manager

Tel: +31(0)6 46 19 21 41

diederik@54events.nl

Kennisprogramma en -partners

Wendy van de Geijn, Beursmanager

Tel: +31 (0)6 42 43 69 49

wendy@54events.nl

54events B.V.  |  Amerlandseweg 3  |  3621 ZC Breukelen  |  Tel: 0294 - 74 50 70  |  beurs@54events.nl  |  www.54events.nl

Plattegrond van de beursvloer 

 Dit is een impressie van de beurs. Wijzigingen onder voorbehoud.

Centrale entree

Industrie
Theater 

AVENUE

Boschzaal Hertogzaal van Gogh 
zaal

Test & Drive Parcours Automotive - 
naar de openbare weg

Mobiliteit Theater

Energie Theater

Prefab Theater

 Innovation 
Square

Test & Drive Parcours 1, 2 
en driewielers (LEV) 

Industrial Heat & Power is een productie van 54events, organisator van zakelijke evenementen 
die de energietransitie raken en bijdragen aan de groene groei in Nederland en daarbuiten.

Dit is een impressie van de beurs. 
Wijzigingen onder voorbehoud.

Exposant of partner worden?
Contact 54events


