KORTRIJK XPO
9 & 10 MAART 2022
O R G A N I Z E D BY

TECHNI-MAT: DE ‘PLACE
TO BE’ VOOR AANNEMERS
INFRASTRUCTUURWERKEN;
EEN GOEDE OPPORTUNITEIT
OM LEVERANCIERS TE
ONTMOETEN, TE NETWERKEN
EN INFORMATIE UIT TE
WISSELEN.
Isabelle Devlaeminck,
Olivier Construct

DÉ VAKBEURS
VOOR ALLE SPELERS
BINNEN INFRA
& RUWBOUW

Matexpo en InfraTech, twee
toonaangevende vakbeurzen
in België en Nederland op het
gebied van bouw en infrastructuur,
organiseren op 9 & 10 maart 2022
de tweede editie van de vakbeurs
Techni-Mat. Deze beurs over
technieken en materialen voor
infra en ruwbouw kwam tot stand
naar aanleiding van een concrete
behoefte uit de sector.

WAT ?
Tweedaagse vakbeurs
Voor alle spelers binnen infra en ruwbouw
Focus op technieken en materialen
Het verzamelpunt van knowhow voor de sector
Producten en diensten:
• Bouwmaterialen
• Infra
• Speciale technieken + technologieën
• Innovaties

FACTS & FIGURES 1E EDITIE

73%

8/10

7,7/10 86% 128

73% van de exposanten neemt zeker of
waarschijnlijk deel aan de tweede editie
De uniforme standenbouw met
gepersonaliseerde panelen en verder weinig
voorbereiding scoort een sterke 8/10
Voor het eindelijk kunnen terugzien van klanten
en relaties geven exposanten een 7,7/10
86% van de bezoekers komt terug voor de
tweede editie
128 exposanten

PROGRAMMA
Tijdens Techni-Mat zullen er inspirerende
keynotes en conferenties plaatsvinden
omtrent actuele onderwerpen die spelen
binnen de sector.

BLIJ DAT ER EINDELIJK
EEN BEURS IN DE STREEK
IS, WAAR DE NIEUWSTE
MATERIALEN EN TECHNIEKEN
SAMEN TE VINDEN ZIJN EN
WAAR ONZE WERFLEIDERS
EN PROJECTINGENIEURS
EFFECTIEF IETS KUNNEN
BIJLEREN.

Uitreiking van Innovation en Technical
Award.
Het contentprogramma wordt
samengesteld in samenwerking met
ambassadeurs, overheden, federaties en
partners.

Filip Covemaeker,
Chief Technology Officer bij TRBA

Aqua
Flanders

WIE BEZOEKT ?
Techni-Mat richt zich specifiek op:
Aannemers uit infra en ruwbouw: technische
directeurs, aankopers, calculatoren,
studiebureaus, werf- en projectleiders,
algemene directie
Opdrachtgevers / bouwheren:
• Overheden: federaal, gewestelijk,
provinciaal en gemeentelijk
• Zorginstellingen
Private opdrachtgevers
Nutsbedrijven

SECTOREN
Funderingen & bouwskelet
Dak & gevel
Infra
Tunneltechniek
Riolering & water
Openbare ruimte & mobiliteit
Energie
Verkeersinfrastructuur

WAAROM EEN STAND
NEMEN ?
De meest efficiënte manier om op
korte tijd heel veel (potentiële) partners
te ontmoeten – maak vooraf ook zelf
afspraken
Spontane nieuwe ontmoetingen die
anders moeilijk tot stand komen
U wilt uitpakken met uw producten
en/of diensten, en dat mag elke
bezoeker zien op uw stand

DEELNEMEN?

LOCATIE

Bent u fabrikant of een toeleverancier van bouwmaterialen
voor infra en ruwbouw, een gespecialiseerde onderaannemer,
studiebureau? Tijdens Techni-Mat komt u gedurende 2 dagen
direct in contact met de sector.

Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk

EEN ALL-IN PAKKET:
Volledig opgebouwde stand in verschillende groottes inclusief
meubilair, gepersonaliseerde panelen op de achterwand en
eyecatcher, TV-scherm en basis catering. Zaken doen en netwerken
van 11u tot 20u in een ongedwongen transparante sfeer.
• 12m² :
• 18m² :
• 24m² :
• 36m² :

€ 4.290
€ 6.490
€ 8.690
€ 12.990

Prijzen zijn excl. BTW

BEVESTIG NU UW DEELNAME
Wij informeren u graag over de deelnamemogelijkheden.
Neem vrijblijvend contact met ons op
via info@techni-mat.eu of per telefoon:
België: +32 56 98 07 60
Nederland en andere landen: +31 10 293 31 33
www.techni-mat.eu

OPENINGSUREN
Woensdag 9 maart: 11u – 20u
Donderdag 10 maart: 11u – 20u

ORGANISATIE
INFRATECH & MATEXPO

InfraTech is een toonaangevend kennisplatform voor de hele
Nederlandse infrasector. InfraTech trekt iedere twee jaar meer dan
20.000 infraprofessionals naar Rotterdam Ahoy.
Matexpo is de grootste bouwmaterieelbeurs in de Benelux waar
meer dan 1500 merken van over de hele wereld hun laatste
modellen laten zien. Matexpo ontvangt tweejaarlijks meer dan
40.000 bouwprofessionals.
Technimat BV
President Kennedypark 31B - 8500 Kortrijk

S Techni-Mat
M @technimat
N @TechniMatBE

STAND 12M² - € 4.290
Matrixpanelen zwart
2 bedrukte panelen (1m B x 2.5m H) – Highres opmaak aan te leveren
Houten luifel met 1 bedrukte visual incl. bedrijfsnaam
(2m B x 3.5m H) – Highres opmaak aan te leveren
Afsluitbare berging 2m² met legplank
Grijsgroen tapijt
Meubilair: 1 balie, statafel, 4 barkrukken
40” LED scherm
1 spot op arm + 1 rail met 2 spots
2 stopcontacten met aansluiting
Basisvoorziening catering

STAND 12M²

STAND 18M² - € 6.490
Matrixpanelen zwart
3 bedrukte panelen (1m B x 2.5m H) – Highres opmaak aan te leveren
Houten luifel met 1 bedrukte visual incl. bedrijfsnaam
(2m B x 3.5m H) – Highres opmaak aan te leveren
Afsluitbare berging 2m² met legplank
Grijsgroen tapijt
Meubilair: 1 balie, statafel, 4 barkrukken
40” LED scherm
1 spot op arm + 2 rails met 2 spots
2 stopcontacten met aansluiting
Basisvoorziening catering

STAND 18M²

STAND 24M²

STAND 24M² - € 8.690

STAND 36M²

EILAND STAND 36M² - € 12.990

Matrixpanelen zwart

Matrixpanelen zwart

4 bedrukte panelen (1m B x 2.5m H) – Highres opmaak aan te leveren

5 bedrukte panelen (1m B x 2.5m H) – Highres opmaak aan te leveren

Houten luifel met 1 bedrukte visual incl. bedrijfsnaam

Houten luifel met 1 bedrukte visual incl. bedrijfsnaam

(2m B x 3.5m H) – Highres opmaak aan te leveren

(2m B x 3.5m H) – Highres opmaak aan te leveren

Afsluitbare berging 2m² met legplank

Afsluitbare berging 4m² met legplank

Grijsgroen tapijt

Grijsgroen tapijt

Meubilair: 1 balie, statafel, 4 barkrukken, 1 lage tafel en 3 stoelen

Meubilair: 2 balie, 2 statafels, 8 barkrukken

40” LED scherm

2x 40” LED scherm

1 spot op arm + 2 rails met 2 spots

2 spots op arm + 4 rails met 2 spots

2 stopcontacten met aansluiting

4 stopcontacten met aansluiting

Basisvoorziening catering

Basisvoorziening catering

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@techni-mat.eu of per telefoon: België: +32 56 98 07 60 - Nederland en andere landen: +31 10 293 31 33
www.techni-mat.eu

