wegennet future proof maken, dat kunnen we. Maar zijn onze mensen ook future proof? InfraTech is daarom
“Het
uitdrukkelijk het platform waar iedereen van elkaar kan en moet leren. Waar opdrachtgevers en opdrachtnemers
elkaar de hand reiken om de toppositie die Nederland heeft te behouden. ing. Wim Anemaat, directeur Inkoop“
en Contractmanagement, Rijkswaterstaat

BEURSINDELING

FUTURE PROOF

1

Entree

Future proof. Klaar voor de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse
infrastructuur - volgens het World Economic Forum in de top 3 van de wereld - maar
voor de hele branche. InfraTech 2019 is hét kennisplatform waar de opdrachtgevers,
aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse
infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort.

TRENDS VANUIT DE INFRAWERELD
DUURZAME LEEFOMGEVING
Mobiliteit groeit niet alleen, het moet ook duurzaam
zijn. En toekomstbestendig. En circulair. Dat betekent
dat we over onze landsgrenzen heen moeten kijken.
Want het klimaat trekt zich van grenzen niets aan.
Infra raakt steeds vaker aan andere maatschappelijke
opgaven. Dat vraagt om future proof.

SLIMME LOGISTIEK
Auto’s worden steeds slimmer. Onze wegen steeds voller.
Dat vraagt om slimme infrastructuur. Communicerende en
autonoom opererende stoplichten misschien wel. Maar
hoe zit het met de veiligheid? Niet alleen de v eiligheid
van mens en omgeving, maar ook de veiligheid van al
die data? Is de sector wel echt future proof?

DIGITALE INFRA
Infrastructuur in de toekomst is minder asfalt en
beton en meer nullen en enen. Big data vragen om
groots denken. Innovaties zijn steeds vaker digitaal.
We leren van startups die ons nieuwe technologieën
brengen. Hoe zorgen we dat die startups uitgroeien
tot scale-ups? Zodat de digitale wereld de fysieke
wereld future proof maakt.

KETENSAMENWERKING
Infra van de toekomst vraagt om andere manieren van
samenwerken. Van andere manieren van contracteren.
Voldoet de manier waar opdrachtgevers aanbesteden
straks nog wel? Kan de sector uit de voeten met
bestaande wet- en regelgeving? Kopen opdrachtgevers
wel slim in en managen ze hun assets op de juiste
manier? Zijn de samenwerkingsverbanden future proof?

HIGHLIGHTS IN HET PROGRAMMA
InfraTech Innovatieprijs | RWS Marktdag | Programma CROW | Key-notes

GASTHEREN

2

Congres- en
Vergadercentrum

4

Plaza

verbindt mensen en is daarmee voor zowel de stad Rotterdam als haar haven van wezenlijk belang voor de
“ tInfrastructuur
oekomst. Het is onze taak om die stedelijke infrastructuur te ontwikkelen en als publieke assets te beheren. Circulariteit

5

valt daarbij niet meer weg te denken; zo wordt het beheren van infrastructuur het nieuwe ontwerpen. Dat veroorzaakt nieuwe
kennis, nieuwe inzichten, innovaties en ook nieuwe ontmoetingen. Ik ben er dan ook trots op dat Rotterdam wederom
gastheer is van InfraTech 2019.
Mr. Linda Molenaar, Directeur Stadsbeheer Openbare Werken, Gemeente Rotterdam

6

Entree

“

DEELNAME

BEURSTHEMA’S

01

Wij bieden diverse mogelijkheden om u te presenteren op InfraTech 2019.
U kunt een eigen stand laten bouwen of een keuze maken uit een van de pakketten.
Bel of mail ons voor meer informatie!

STANDOPPERVLAKTE (MIN. AFNAME 12 M2)

€195,00 per m2 (excl. BTW)

02

03

12 M2)

€260,00 per m2 (excl. BTW)

STANDOPPERVLAKTE + PAKKET PREMIUM (MIN.
AFNAME 15 M2)

WATER & RIOLERING
• Aanleg en onderhoud drinkwatervoorziening
• Afvalwaterbehandeling
• Drainage
• Grond- en regenwaterbeheer
• Leidingsystemen
• Pompen en gemalen
• Riolering

OPENBARE RUIMTE & MOBILITEIT
• Bestrating
• Groenvoorziening
• Inrichting openbare ruimte
• Signalering en bewegwijzering
• Verkeersmeet- en regelsystemen
• Verlichting
• Vervoers- en mobiliteitsoplossingen
• Geo-informatie en -technologie

INFRA & INNOVATIE
• Civiele Techniek
• Slimme Logistiek
• Digitale infra
• Duurzame leefomgeving
• Ketensamenwerking
• Startups
• Innovaties
• Studenten cases

04

STRATEGISCHE PARTNERS

STANDOPPERVLAKTE + PAKKET BASIC (MIN. AFNAME

INFRA
• Bouwstoffen
• Bruggenbouw
• Civiele techniek
• Energie
• Railbouw en spoorinfra
• Sloop en recycling
• Wegenbouw
• Waterbouw

€280,00 per m2 (excl. BTW)

STANDOPPERVLAKTE + PAKKET LUXE (MIN. AFNAME
25 M2)

€300,00 per m2 (excl. BTW)

FEITEN & CIJFERS

INFRATECH 2019
Het bezoekersaantal van

Het exposantenaantal

InfraTech 2017 steeg

van InfraTech 2017 steeg

met

5% naar 21.017

met

bezoekers.

16% naar 637
LOCATIE

exposanten.

Rotterdam Ahoy

BESLISSINGSBEVOEGDHEID

BEURSDAGEN EN OPENINGSTIJDEN

AANTAL BEZOEKERS
15.000

35%
34%

12.000

28%

9.000

20%
19%

10:00 – 21:00 uur

15%

Wij informeren u graag over de deelnamemogelijkheden.
Werkzoekenden

Kennisinstituten

Studenten

(Semi)overheid

Bedrijfsleven

3.000

Gebruiker

Adviseur

Medebeslisser

6.000

Neem daarvoor contact op met het projectteam via 010 – 293 31 33
of stuur een e-mail naar info@infratech.nl
Postbus 5106

0

0%

3008 AC Rotterdam
info@infratech.nl
www.infratech.nl
VAN BEZOEKERS AFKOMSTIG
UIT BEDRIJFSLEVEN

TOP

5

1

Aannemerij 44%

2

Ingenieurs-, adviesbureau,

TOP

5

VAN BEZOEKERS AFKOMSTIG
UIT (SEMI)OVERHEID

1

Gemeente 51%

2

Nutsbedrijf 12%

Projectontwikkelaar 15%

3

Waterschap 9%

3

Fabrikant 9%		

4

Rijkswaterstaat 9%

4

Toeleverancier 8%

5

Provincie 8%

5

Dienstverlening 7%

INFRATECH ZEER HOOG GEWAARDEERD
•

88% van exposanten verwacht rendement van deelname.

•

90% van exposanten heeft doelgroep bereikt.

•

63% beoordeelt kwaliteit van bezoek als goed tot zeer goed.

10:00 – 16:00 uur

SCHRIJF NU IN!

19%

Eindbeslisser

Woensdag 16 januari:
Vrijdag 18 januari:

25%

5%

10:00 – 18:00 uur

Donderdag 17 januari: 10:00 – 18:00 uur

30%

10%

Dinsdag 15 januari:

SAMENWERKINGSPARTNERS

