Zorg dat u er bij bent!
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Alles over materiaalinnovaties, karakterisering en specialistische bewerkingen
Expositie van 70 specialistische bedrijven en kennisinstellingen
Ruim 40 innoverende en inspirerende lezingen
Met materialententoonstelling
Compact en effectief
Informeel en laagdrempelig
Gratis entree voor bezoekers
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Vakbeurs & Congres
Dinsdag 4 juni en Woensdag 5 juni 2013
NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven

Met ondersteuning van:

UITNODIGING

“Maakt verborgen waarden van materialen zichtbaar”

Nieuwe vakbeurs Materials brengt makers, bewerkers, toepassers en
gebruikers bij elkaar

Dinsdag 4 & Woensdag 5 juni 2013
NH Conference Centre Koningshof
Veldhoven
van 9.30 tot 17.00 uur

Ik nodig u graag uit voor Materials 2013. Deze nieuwe vakbeurs met congres heeft als
doel om u te informeren over materiaalinnovaties. Voor het ontwikkelen van duurzame
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producten is kennis van materialen, de functionele eigenschappen en de bijbeho-
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rende bewerkingsprocessen in toenemende mate van belang. De ontwikkelingen zijn
stormachtig, maar het vakgebied krijgt niet altijd de aandacht die het verdient.
Welk materiaal moet worden gekozen in relatie tot kostprijs, levertijd, functie,
bewerking en vormgeving? Hoe gaan we om met duurzaamheid van materialen,
schaarste en recycling? Wat zijn de ontwikkelingen in andere toepassingsgebieden?
Mis Materials 2013 dus niet! Want deze specifieke vakbeurs, met hoogwaardig
congresprogramma, voorziet u van kennis en nieuwe (praktische) inzichten.

Gratis op Materials 2013
• Toegang tot de vakbeurs
• Toegang tot congres en workshops
• Congrespresentaties digitaal beschikbaar
• Beurscatalogus
• Gratis koffie/thee en frisdrank
• Gratis parkeren
U kunt zich inschrijven voor gratis toegang via www.materialenbeurs.nl
Timo van Leent
Vakbeurs & Congresmanager
T: +31(0)40-2969922
E: t.leent@materialenbeurs.nl
I: www.materialenbeurs.nl
@Materialenbeurs

R&D medewerkers
Engineers
Materiaaldeskundigen
Chemici
Bewerkers en verwerkers van materialen
Ontwerpers
Productiemedewerkers
Inkopers
Constructeurs
(Industrieel) vormgevers
Technici
Productontwerpers
Consultants
Kennisinstellingen/onderzoekers
Onderwijsinstellingen

Toepassingsgebieden
De vakbeurs richt zich op diverse markten en gebieden
zoals automotive, high tech systemen, machine en
apparatenbouw, medisch, lucht- en ruimtevaart,
transportmiddelen, chemie, elektronische industrie, solar,
marine/offshore, life style, sport- en vrijetijdssector etc.

Meer informatie en aanmelden:

www.materialenbeurs.nl
Gelieve vooraf te registreren!

