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TRENDS

Het Benelux event MES 2021 slaat 
goed aan!
Professionals in de materialen- en 

coatingwereld gaan – na lange tijd 

- elkaar weer ontmoeten op 15 en 

16 september in de Brabanthal-

len te Den Bosch (NL). Sinds begin 

maart is de inschrijving voor het 

Benelux kennis- en netwerkevent 

geopend. De beursvloer vult zich mooi 

op. We stellen een mooie verdeling 

tussen Belgische en Nederlandse on-

dernemers vast. VOM, Mikrocentrum 

en Vereniging ION hebben er alvast 

alle vertrouwen in.

WAT MAG U VERWACH-
TEN OP 15 EN 16 SEPTEM-
BER?

productontwikkelaars, productdesigners, 

engineers, R&D’ers, productiemede-

werkers, materiaalspecialisten en onder-

zoekers één plaats om de gehele waar-

deketen te ontmoeten: van design en 

materiaalkeuzes tot en met analyse en de 

daadwerkelijke coatingtechnologie. Er zijn 

veel nieuwigheden uitgewerkt, zoals: de 

VIP-ruimtes, de mogelijkheid om deel te 

nemen als virtueel exposant en een online 

startevent op 27 mei. 

De markt heeft behoefte aan een fysiek 

weerzien met professionals. We verwach-

ten 100 exposanten op de beursvloer en 

hebben 3 zalen voorzien voor inspireren-

de lezingen. Het hele evenement is coro-

naproof ingericht en dus veilig voor elke 

exposant en bezoeker.

VIRTUELE EXPOSANT

De organisatoren hebben er begrip voor 

dat sommige bedrijven nog aarzelend rea-

geren omwille van de huidige corona situ-

atie. Voor wie twijfelt om zich in te schrij-

ven voor het fysieke evenement maar 

toch graag wenst deel te nemen aan MES 

2021 omwille van de media-aandacht of 

virtuele exposant. 

MES 2021 ONLINE  
OP 27 MEI 2021

MES online event. Dit is het startschot van 

een sterke 24/7 online PR-campagne om 

zoveel mogelijk bezoekers te brengen naar 

het fysieke evenement op 15 en 16 sep-

tember in Den Bosch. Naast info over de 

beurs, worden ook de genomineerden van 

de Ion Borghardt Award bekend gemaakt 

en geven 2 gerenommeerde sprekers Prof. 

Dr. Ir. Arjan Mol (TU Delft) en Prof. Dr. Ir. 

Iris De Graeve (Vrije Universiteit Brussel) 

een uiteenzetting over de rol van opper-

vlaktebehandeling in onze hedendaagse 

maatschappij. 

BELGISCHE BEDRIJVEN UITGEDAAGD OM DEEL TE NEMEN 

AAN DE ION BORGHARDT AWARD

-

op 27 mei. De presentatie van de 10 genomineerden en de prijsuitreiking vinden plaats op 15/16 september in ‘s Hertogen-

bosch. 
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TENDANCES - TRENDS

3 VAKBEURZEN ONDER  
1 DAK

MES 2021 vindt tegelijk plaats met de 

Kunststoffenbeurs en de Nederlandse 

Metaaldagen. Kortom, 3 gerenommeerde 

vakbeurzen die zorgen voor een mooie 

kruisbestuiving in de toeleveringsketen. 

Dat brengt een stroom aan bezoekers.

UITREIKING VAN DE ION 
BORGHARDT AWARD 

Onze Nederlandse collega Vereniging 

ION reikt opnieuw in 2021 de ION Borg-

hardt Award uit. Deze award bekroont in-

novaties in de oppervlaktebehandeling. Dit 

jaar ligt de klemtoon op volgende thema’s: 

duurzaamheid (circulaire economie), vak-

manschap, samenwerking (ketenoptimali-

satie) en innovatief bij markintroductie. De 

uitreiking van deze award is vindt plaats op 

de eerste beursdag.

WAT INDIEN HET FYSIEKE 
EVENEMENT IN SEPTEM-
BER NIET MOGELIJK IS?

MES 2021 wordt dan een online evene-

ment. Fysieke exposanten hebben dan de 

mogelijkheid ook te kiezen voor het virtu-

ele pakket. Wij nemen hierover op 30 juni 

een besluit. Bovendien een speciale cou-

lance annuleringsregeling opgezet. 

HOE DEELNEMEN?

In eerste instantie raden wij aan om de 

beurswebsite te bezoeken. Daar vindt u 

alle info over beursstanden en tarieven. 

Bent u nieuwsgierig wie allemaal reeds 

ingeschreven is en welke standplaatsen 

er nog beschikbaar zijn? Dan verwijzen 

wij naar het interactieve beursplan op de 

website.

 

Natuurlijk kan u ook steeds terecht bij 

Veerle Fincken (VOM) en Timo Van Leent 

(Mikrocentrum) om u te assisteren in het 

beslissingsproces. 

bien accueilli !
Les professionnels du monde des 

matériaux et des revêtements se 

retrouveront - après un long mo-

ment - les 15 et 16 septembre 

aux Brabanthallen à Den Bosch 

(NL). Depuis début mars, les in-

scriptions à l’événement de connais-

sance et de réseautage du Benelux 

sont ouvertes. Plusieurs entreprises 

Nous constatons une belle réparti-

tion entre les entrepreneurs belges et 

néerlandais. VOM, Mikrocentrum et 

QUE POUVEZ-VOUS  
ATTENDRE LES 15 ET 16 
SEPTEMBRE ?

 

aux développeurs de produits, aux 

concepteurs de produits, aux ingénieurs, 

aux personnes chargées de la R&D, aux 

collaborateurs de la production, aux spé-

cialistes des matériaux et aux chercheurs 

un lieu de rencontre pour toute la chaîne 

de valeur : de la conception et du choix 

des matériaux à l’analyse et à la techno-

logie de revêtement proprement dite. De 

nombreuses nouveautés ont été dévelop-

pées, telles que: les salles VIP, la possibilité 

de participer en tant qu’exposant virtuel 

et un événement de lancement en ligne 

le 27 mai. 

Le marché a besoin de retrouvailles phy-

siques entre professionnels. Nous atten-


