Easyfairs lanceert in 2018 Maintenance
Gorinchem en breidt Europese portfolio uit
De vakbeurs met succesvolle edities in Stuttgart, Dortmund, Antwerpen en
Zurich komt voor het eerst naar Gorinchem
GORINCHEM – De internationale beursorganisator Easyfairs lanceert op 17, 18 en 19 april 2018 voor de
eerste keer de vakbeurs Maintenance in Gorinchem. Maintenance is een gevestigde serie
specialistische vakbeurzen voor industrieel onderhoud met succesvolle edities in Stuttgart, Dortmund,
Antwerpen en Zurich. Hier komt aankomend jaar voor het eerst de editie in Gorinchem bij. De vakbeurs
biedt een relevant en oplossingsgericht platform voor fabrikanten, importeurs, toeleveranciers en
dienstverleners binnen de industriële sector op het gebied van onderhoud en asset management.
Oplossingsgericht totaalplatform
Het delen van kennis, innovaties en huidige en toekomstige technologieën, welke bijdragen aan het
optimaliseren van het proces, staan tijdens dit 3-daagse evenement centraal. Maintenance Gorinchem
biedt een breed platform waar oplossingen voor het totale proces te vinden zijn. Van onderhoud tot
inspectie en van IT tot veiligheid.
Exposanten
De beurs kent een divers aanbod op het gebied van onder andere ICT-oplossingen, componenten,
meet- en regeltechniek, verhuur en industriële onderhoudstechnologieën. Een greep uit de
deelnemende bedrijven: Hytorc, Blok Gouda, Ultimo Software Solutions, Aerzen International Rental,
Technische Unie, Medir International, TDO, Eurol Specialty lubricants en KEMET EUROPE BV.
Gorinchem toegevoegd aan het Maintenance European Portfolio
De vakbeurs Maintenance is een gevestigde serie specialistische vakbeurzen voor industrieel
onderhoud met succesvolle edities in Stuttgart, Dortmund, Antwerpen en Zurich. Hier komt aankomend
jaar voor het eerst de editie in Gorinchem bij. De individuele beurzen staan bekend als waardevolle
platforms voor onderhoud in de belangrijkste industrieën. Beslissers benutten de Maintenance beurzen
om nieuwe zakelijke contacten leggen, deals te sluiten en een update te krijgen van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van onderhoud in industriële processen.
Eindbeslissers ontmoeten vakspecialisten
Met jaren van aanwezigheid in het hart van de verwerkende industrieën en met het organiseren van
onderhoudsplatforms in andere landen, heeft organisator Easyfairs ervaring opgedaan in het bereiken
van de juiste doelgroepen. Met de aankomende eerste editie van Maintenance in Nederland is dit een

mooie aanvulling op dit portfolio. Met dit platform wordt een totaaloplossing voor de asset owner
geboden.
Bezoekers
Vakbeurs Maintenance verwelkomt eindbeslissers van multinationals, maar ook de lokale bedrijven met
specialistische vraagstukken. Exposanten ontmoeten onder meer productiebeheerders, inkopers, plant
managers, onderhoudstechnici, bedrijfstechnici en veiligheidsingenieurs uit de volgende sectoren:
fabrieks- en machinebouw, (petro) chemie, kunststof, metaal, hout, papier en pulp, elektrotechniek,
energie en nutsbedrijven, infrastructuur, (proces) waterbehandeling en food & beverage.
Openingstijden Maintenance Gorinchem
Maintenance Gorinchem wordt op 17, 18 en 19 april 2018 gehouden in Evenementenhal Gorinchem.
Op deze dagen is het evenement te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Een bezoek is gratis bij
voorregistratie. De bezoekersregistratie opent drie maanden voor de beurs. Belangstellenden die een
registratielink willen ontvangen, kunnen een e-mail sturen naar anke.halters@easyfairs.com. Er zijn nog
plaatsen beschikbaar op Maintenance Gorinchem. Geïnteresseerde bedrijven kunnen voor meer
informatie contact opnemen met debbie.vanmiddelkoop@easyfairs.com. Meer informatie:
www.maintenancegorinchem.com.
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Informatie over Easyfairs Evenementenhal
Easyfairs en Evenementenhal zijn twee organisaties van moederbedrijf Artexis Easyfairs, die elkaar in
2016 hebben gevonden en besloten de krachten te bundelen. De missie van Easyfairs Evenementenhal
is het bedienen van communities en ‘een beeld te geven van hun toekomst’ op niet te missen
evenementen die aansluiten op hun behoeften.
Easyfairs Evenementenhal organiseert meer dan 80 evenementen in Nederland. Het portfolio bestaat
onder meer uit: Bakkersvak, Dutch Comic Con, Empack, Green Expo, Pumps & Valves, Transport &
Logistics, Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, Landbouwdagen Intensieve Veehouderij, HortiContact,
Transport Compleet, Auto Prof, Bouw Compleet, De Groene Sector, Maritime Industry, Trendz, Aqua
Nederland Vakbeurs en Infra Relatiedagen.
Easyfairs Evenementenhal beheert 3 eventlocaties in Nederland: Hardenberg, Gorinchem en Venray.
Alle locaties bieden uiteenlopende mogelijkheden voor zowel particulieren als de zakelijke markt voor
beurzen en congressen, evenementen en concerten, vergaderingen en (bedrijfs)feesten. Iedere
locatie beschikt over 30.000 tot 40.000 m2 expositieruimte, moderne restaurants en 4.000
parkeerplaatsen.
Easyfairs Evenementenhal streeft ernaar om Nederlands meest dynamische, flexibele en doeltreffende
speler te zijn in de evenementensector. Om dit doel te bereiken zet de organisatie de beste marketingen technologietools in voor haar medewerkers en creëert het sterke merken.
‘Visit the future’ met Easyfairs Evenementenhal.
Voor meer informatie, ga naar www.easyfairs.nl of www.evenementenhal.nl.

