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Een ongekende uitdaging
Voor de Nederlandse industrie 

In 2050 moet de Nederlandse industrie volledig circulair zijn, zo dicteert het Klimaatakkoord. 
De sector mag dan vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoten. In 2030, en dat is al over 10 jaar, 
moet de sector minimaal 49% minder CO2 uitstoten dan zij in 1990 deed. 

CO2 uitstoten gaat nu echt geld kosten
NRC

Bedrijven met een CO2-emissie groter dan 10 kiloton moeten van de overheid plannen maken om 

die uitstoot te reduceren. Bedrijven die minder uitstoten, moeten hun maatregelen melden. Voor 

investeringen met een korte terugverdientijd geldt verplichte implementatie.

Omvang industriële energiebesparing tenminste 800 miljoen euro per jaar
TKI Energie en Industrie

Een ongekende uitdaging dus, voor de Nederlandse industrie. Die in omvang niet onderdoet voor de 

opgaven in sectoren als de bouw, veeteelt en mobiliteit. Een complex vraagstuk is het, dat vraagt om 

een integrale benadering. En om koplopers die het voortouw nemen.  

Duitsland breidt CO2-beprijzing uit
Financieel Dagblad
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Een integrale aanpak met koplopers in de lead

De 
energietransitie 

brengt veel nieuwe 
regelgeving met

zich mee



Koplopers nemen het voortouw
Zij delen kennis en doen zaken

Van de bewezen oplossingen is een deel nog niet rendabel. Daarvoor zijn vaak subsidies  
beschikbaar. Hoe werkt zo’n subsidieaanvraag? En een deel van de oplossingen is al wél 
bedrijfseconomisch haalbaar. Hoe kunnen die worden geïntegreerd?

Welke verplichtingen gelden? Welke maatregelen kan men nemen? Hoe passen bepaalde de eerste 

stappen in een roadmap voor een proces, plant of site - op weg naar de doelstellingen van 2030 en 

2050? Wat kan men leren van collega’s, leveranciers en adviseurs?

Op Industrial Heat & Power delen de koplopers hun kennis en doen zij zaken. Voor professionals in 

proces- en energieoptimalisatie is zij dan ook 3 dagen de place to be. Inclusief, uiteraard, deelname 

aan het uitgebreide kennisprogramma. Met alle relevante thema’s uit de sector!

Place to be voor professionals in proces- en energieoptimalisatie 
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Leren 
van collega’s, 

leveranciers en 
adviseurs

WKK & ELEKTRA-INSTALLATIES

KOEL- EN VRIESTECHNIEK

KENNIS & ADVIES

TECHNISCHE ISOLATIE

AANDRIJFTECHNIEK & PERSLUCHT

STOOMINSTALLATIES

GEBOUW- & PROCESTECHNIEK



Wie zijn de bezoekers
En waar komen zij voor?
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De vorige editie van Industrial Heat & Power trok 1.536 

professionals die zich specifiek voor deze beurs aanmeldden. 

Uit onderzoek blijkt dat:

82% van hen professioneel betrokken is bij aankoopbeslissingen
56% van hen vervolgafspraken met exposanten maakt
46% van hen wil investeren naar aanleiding van de beurs
63% van hen één of meer seminars of workshops bijwoont
75% van hen van plan is de beurs in 2021 weer te bezoeken

Bedrijfsgrootte 
ZZP     12%
2-10 medewerkers   24%
11-50 medewerkers   19%
51-100 medewerkers  9%
101-300 medewerkers   11%
> 300 medewerkers    24%

Secundaire interessegebieden
Energiebesparing in bedrijfshallen 24%
Energiemanagement en -monitoring  19%
Warmte- en koudeopslag (WKO) 11%
Proceskoeling   13%
Perslucht, pompen en appendages 12%

Herkomst naar sector  
Verwarming en luchtbehandeling  13% 
Advies en consultancy   12%
Chemie en farma    12%
Machine- en apparatenbouw   10%
Energie en warmte (opwekking)   8%
Metaal    6%
Voedingsmiddelen   6%
Overheid    3%

Belangrijkste functiegroepen
Directeur     14%
Consultant    11%
Eigenaar     9%
Projectmanager    7%
Engineer    6%
Energie-expert   4%
Technische dienst    4%

Primaire interessegebieden
Kennis en advies   24%
Technische isolatie   19%
WKK en elektra-installaties  11%
Stoominstallaties   13%
Gebouw- en procestechniek  12%

Beslissingsbevoegdheid  
Eind- of medebeslisser  48%
Adviseur    34%
Niet betrokken   18%

Bezoekers 
waarderen 
Industrial

Heat & Power
gemiddeld 
met een 7,6



Wat vinden exposanten
Van Industrial Heat & Power

Bijna 60 partners en exposanten droegen bij aan het succes van de vorige editie van 

Industrial Heat & Power. 87% van hen geeft aan in 2021 wederom deel te willen nemen 

of dit te overwegen. Verder onderzoek wijst uit dat:

67% van hen het omlijstende kennisprogramma goed of uitstekend vindt
77% van hen zeer tevreden is over de co-locatie met Vakbeurs Energie
73% van hen de communicatiecampagne goed of uitstekend vindt

Bijna 60 partners en exposanten

Bijna de helft
van de bezoekers 

heeft concrete 
investerings-

plannen

“Voor ons is Industrial Heat & Power een een uitstekend gespecialiseerd netwerkevent en een 

mooie gelegenheid om onze kennis en expertise in industriële energy efficiency te tonen.”

Yves Boons, Solution Manager Technical Insulation Isover Saint-Gobain

“Industrial Heat & Power is dé plek om bestaande en potentiële klanten en relaties te 

ontmoeten en om kennis uit te wisselen over de thema’s die er nu en in de toekomst toe doen.”

Natasja Leijser, Operational Manager Eco

“Industrial Heat & Power is een ideaal platform voor het onderhouden en uitbreiden van ons 

netwerk en om onze ambitie om verspilling in de industrie tegen te gaan te verkondigen.”

Maarten Smeding , Solution Manager De Kleijn Energy Consultants & Engineers

5INDUSTRIAL HEAT & POWER 2021



Meedoen is makkelijk
Zakendoen zonder gedoe

Vaak komen bij beursdeelname meerwerk en extra kosten kijken. 
Bij de vakbeurs International Heat & Power niet. Afname van all-in 
standbouw betekent dat uw beursdeelname compleet is en u helemaal 
klaar bent voor deze 3 fantastische dagen.

Bij deelname zit een standaard basispakket met daarin onder meer koffie en thee in de

exposantenlounge, 2 parkeerabonnementen, een app om bezoekersgegevens te verzamelen, 

wifi en een hapje en drankje op de gezellige netwerkborrel. 

Industrial Heat & Power in vogelvlucht

Industrial Heat & Power vindt plaats tijdens de Nationale Energie Week, gelijktijdig met en op 

de zelfde plaats als Vakbeurs Energie en de vakbeurzen PREFAB en Zero Emission | Ecomobiel.
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Dit is een impressie. 
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Dit is een impressie. Wijzigingen onder voorbehoud. 

Centrale entree

Industrie
Theater 

AVENUE

Boschzaal Hertogzaal v. Goghzaal

Test & Drive voor Automotive -  
naar de openbare weg

Mobiliteit Theater

Energie Theater

PREFAB Theater

 Innovation 
Square

Test & Drive voor  
Light Electric Vehicles

Industrial Heat & Power
is gratis toegankelijk 
voor professionals.

86% van onze
 exposanten ervaart 

hun contact met 
54events als goed

of uitstekend
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Zo kunt u meedoen
Kant en klaar of op maat

Een all-inclusive beursstand 
Vanaf € 3.210,-

Een professionele uitstraling met alles erop en 

eraan. Te vervolmaken met bijvoorbeeld een 

full colour bedrukte achterwand voor € 105,- 

per strekkende meter. Vrije standbouw is mogelijk vanaf 20 m²

Een heel jaar zichtbaarheid
Met dank aan onze partners

De beurs wordt publicitair ondersteund met uitingen 

op social media en in de vakbladen en met nieuws-

brieven onder gespecialiseerde hoofdredactie.  

Aanvullende opties te over
Voor nog meer effect

Uw naam en logo op de keycords, een advertentie 

in de beursspecial of nieuwsbrief, een promopoint 

bij de entree, vloerstickers of flyeren op de 

beursvloer!

Deze nieuwsbrief 
bereikt meer dan
12.500 lezers

Dagelijks een workshop geven  
Vanaf € 1.495,-

Dat kan in een praktijktheater. Een goede 

presentatie levert in 3 dagen al gauw zo’n 

100 leads op. Een bewezen succesformule 

in combinatie met een stand. 
Deel uw kennis en kwalificeer leads
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54events
Accelerating energy transition

Sinds 2009 organiseren wij zakelijke beurzen en congressen. Bindend element: de transitie 
naar een duurzaam Nederland. Ons portfolio bestaat uit 8 jaarlijkse events goed voor 25.000 
zakelijke bezoekers en 6 thematische nieuwsbrieven met 150.000 lezers.

Bij de succesvolle organisatie van een zakelijk evenement geldt voor ons #samenbereikjemeer. 

Waardevolle contacten definiëren, leggen en onderhouden en bruggen bouwen doen we dan ook 

graag en als de beste. Flexibel, oprecht en met plezier.

Wilt u kennismaken? Of bijpraten? Kom dan langs voor een kop uitstekende koffie én een goed 

gesprek. U vindt ons naast de P+R van Station Breukelen, direct aan de A2. Uiteraard zijn onze 

parkeerplaatsen voorzien van laadpunten voor EV’s.

Deelnemen aan
Industrial Heat & Power?
Gelijk even bellen of mailen

54events B.V.  |  Amerlandseweg 3  |  3621 ZC Breukelen  |  Tel: 0294 - 74 50 70  |  beurs@54events.nl  |  www.54events.nl

Standruimte en 
sponsormogelijkheden

Rein Bosma
+31 (0)6 51 43 92 64
rein@54events.nl

Kennisprogramma
en -partners

Wendy van de Geijn
+31 (0)6 42 43 69 49
wendy@54events.nl

Onze 
exposanten vinden 

ons toegankelijk, 
behulpzaam, 

kundig en
 bereikbaar

Media partnerships 
en communicatie

Diederik Jansen
+31 (0)6 46 19 21 41
diederik@54events.nl


