Slotbericht ABISS 2017 – Digital Manufacturing Network Event verdubbelt aantal bezoekers

Donderdag 5 oktober tikte de 2E editie van de network summit ABISS2017, een combinatie van
netwerkbeurs en digitale summit voor afdelingshoofden van de Belgische industrie, af op 478
bezoekers. Wat oorspronkelijk in 2016 startte als een testformat voor een digital manufacturing
beurs/congres is intussen uitgegroeid tot een standalone digitaal event/beurs voor de industrie met
heel wat potentieel. Editie 2016 bracht 241 bezoekers naar Kortrijk Xpo. Op amper 1 procent na
kunnen we dus spreken van een verdubbeling van het aantal bezoekers uit de industrie.
8 keynote speeches werden gegeven door experten van Sirris, Agoria, Flanders Make, PWC, Nuscience,
Vlaio, Bemas, waarbij de belangrijkste topics zoals Quick Response Manufacturing, Virtual Reality for
Industry, Artificial Intelligence, Big Data, Maintenance4.0 tussen de 56 à 135 toehoorders scoorden.
Het bestaande aanbod van de 48 exposanten ging van software oplossingen zoals ERP, MES, PLM tot
heel specifieke software en apps voor productie, engineering, maintenance, logistiek, planning etc…,
aangevuld met oplossingen voor IoT, Cloud, Mobile, Big Data, Analytics, Artificial Intelligence,
Augmented en Virtual Reality.
Invent Media, organisator van ABISS, geeft enkele belangrijke facts & figures mee omtrent de
bezoekers.
Top 10 van de interessevelden van de bezoekers ( in volgorde van belang)
Manufacturing Execution Systems
Digital Manufacturing, Engineering, Development
Project & Planning Software
Big Data & Analytics
App Visualization, Mobile & Connected Solutions
Maintenance Software & Solutions
Software Integration & Consulting
Asset Management Software
ERP Software
Transport & Warehouse Management Systems
Top 10 meest aanwezige sectoren (in volgorde van belang)
Automatiseringsdiensten
Industrial Hard & Soft Integration/consultancy
Machinebouw – Mechatronics
Metaalbewerking
Ingenieursbureaus
Petro - Pharma - Chemicals
Voeding
Textiel
Kunststoffen, alu-en houtbewerking
Energy, Water Processing

Top 10 bevoegdheden (functies) van de bezoekers
Engineering
Zaakvoerder /Bestuurder /CEO
Consulting
IT – Data Analyst – CIO
Automation Expert
Production /Assembly
Maintenance
Supply Chain –
Planning
Warehouse – Logistics
Invent Media communiceert verder dat ABISS een jaarlijks evenement blijft, waarbij de bestaande
formule van all-in netwerkstandjes en kwalitatieve sprekers verder uitgebouwd wordt. Karl
D’haveloose benadrukt dat ABISS op elke editie een andere samenstelling van het aanbod zal hebben,
aangezien zowel het aanbod als de thema’s enorm disruptief zijn. Dit jaar kwamen heel wat app
developers en AR/VR en AI-oplossingen aan bod. Volgend jaar komt hier nog Blockchain for Industry
bij. De 3e editie van ABISS staat gepland voor oktober 2018 in Kortrijk Xpo.
Voor meer vragen, foto’s of gepersonaliseerde info kan u terecht op fairs@expoadvice.com

