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VOM

zeer geslaagd

Het nieuwe kennis- en netwerkevenement 

 

-

slaagde eerste editie van deze combinatie-

beurs voor professionals rondom materia-

zeker in deze spannende tijden, ontzettend 

trots op dat we professionals uit de gehele 

Door de combinatie met de Kunststof-

fenbeurs en de Nederlandse Metaaldagen 

-

heid om innovaties eindelijk weer aan een 

breed publiek te tonen.

-

beurzen de krachten: Mikrocentrum met 

-

centrale ontmoetingsplek met alle aspecten 

voor een goed en duurzaam eindproduct. 

product: bezoekers maakten kennis met 

-

len, digitale en analoge analysetechnieken, 

oppervlaktebehandelingen en verbindings-

kon men de laatste innovaties bovendien 

live ervaren. 

ION BORGHARDT AWARD

Het congresprogramma werd geopend 

Award. Uit de zes genomineerde bedrijven, 

koos de jury Jonkman Coatings tot winnaar. 

-

we verticale poedercoatlijn voor aluminium 

pre-anodisatie geïntegreerd in de lijn. Dit 

is een mooi voorbeeld van handelen naar 

wegen richting een circulaire economie: 

namelijk herontwerp van product en pro-

ces. Daarnaast zijn ook het vermijden van 

gevaarlijke stoffen en het terugwinnen van 

warmte en overige energie-maatregelen 

zeer positief gewaardeerd door de jury. 

respectievelijk met de tweede en derde 

prijs vandoor. 

UITGEBREID CONGRES-
PROGRAMMA

terug te zien in het congresprogramma. 

52 sprekers deelden de laatste inzichten 

en ontwikkelingen binnen een divers pallet 

aan thema’s: van afval en recycling, speciale 

en issue coatings, voorbehandelingen, cor-

rosie, corrosie mechanismen, inspectie en 

hightech, kleur, 3D-printen en lijmen tot en 

met wet- en regelgeving. Speciale aandacht 

in het congresprogramma ging naar het lan-

voor poeder en natlak op verzinkte onder-

gronden. Naast de lezingen organiseerde 

-

vation Seminar. Hier presenteerden bedrij-

ven en onderzoekers in korte pitches van 

projectidee aan het publiek. 

COMPLEET BEELD

-

kertijd plaats met de Kunststoffenbeurs en 

gelegenheid om alle drie de beurzen in een 

of twee dagen onder een dak te bezoeken. 

Dit maakte dat men op een effectieve ma-

nier een compleet beeld kreeg van de laat-

kon netwerken en snel kennis op kon doen.


